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Kulturleder 

Forord 

Det overordnede målet for kommunal tjenesteyting er å sikre en høy levealder og en god livskvalitet 

for alle innbyggere. De viktigste faktorene for god folkehelse er at folk er i god fysisk form og har et 

godt sosialt liv. Vaner og holdninger dannes tidlig i livet. Den aller viktigste målgruppen for Alta 

kommunes satsinger er barn og unge.  Skal vi nå strategien i planen må det få konsekvenser i 

hverdagen til skoler og barnehager. 

Finnmark og Alta er snart den siste del av Europa der vi har store områder med villmark og urørt 

natur. Ungdom fra Alta forstår ikke før de flytter ut hvor knyttet de er til natur og friluftsliv, og hvor 

gode ferdigheter de har i å ferdes og leve i et samfunn som er nært knyttet til fysisk aktivitet i 

friluftsliv. Et friluftsliv som krever noe, men ikke mye tilrettelegging.  

Alta kommune er samtidig en kommune i vekst der vi går fra å være en langstrakt bygd til en mer 

sentralisert by. Det begynner å bli trangt om plassen. Å sikre plass til fysisk utfoldelse i sentrum – der 

folk bor – er derfor en viktig faktor i planarbeidet i kommunen.  I Alta kommunes arealplanlegging 

har det vært en rød tråd i flere tiår at vi skal ha grønne lommer og ikke minst en ikke trafikkert trase 

gjennom hele tettstedet: Byløypa.  

Utøveres ønsker om et variert idrettsliv med stadig større krav til spesialiserte fasiliteter for de ulike 

idrettsgrenene, danner også et viktig og kanskje et komplisert bakteppe for planarbeidet og 

prioriteringer.  I mangel på ressurser til å gjøre alt, vil det i fremtiden være viktig å analysere hva som 

gir mest mulig fysisk aktivitet pr investert krone. Samtidig må vi være våken og åpen for mangfoldet.  

En stor del av befolkningen er inaktive.  Det er mange ulike årsaker til dette. Nye landsmenn har ikke 

erfaring med våre tradisjoner og må knekke kodene til vår tilnærming til å være fysisk aktive. Barn, 

unge og voksne har stadig flere timer i døgnet foran skjerm. Friluftslivet er for mange blitt synonymt 

med motorisert ferdsel i naturen.  Tiltak mot inaktivitet i disse gruppene er like mye holdningsarbeid 

og læring som fysisk tilrettelegging.  

Folk med nedsatt funksjonsevne er avhengig av tilrettelegging. Planen og oppfølgingen av planen må 

ta høyde for spesielt å finne tiltak for å få disse gruppene i fysisk aktivitet.  

Prosessen i et planarbeid er evigvarende, planer rulleres årlig og gjelder til en ny plan blir vedtatt. Det 

er likevel særdeles viktig at vi sammen enes om langsiktige strategier og mål for fysisk aktivitet, 

idrett, og friluftsliv; at vi trekker i samme retning og mot felles mål.  

 

Tor Helge Reinsnes Moen 

Kulturleder i Alta kommune 
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1.0 Bakgrunn 
 

Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en kommunal plan som 

grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.  

Alta kommune utarbeider sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som en kommunedelplan, i 

henhold til plan og bygningslovens § 11-1. Kommunedelplanen et politisk dokument som skal være et 

styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området. Hele planen revideres hvert 4. år. 

Kommunedelplanen følges av et handlingsprogram med tiltak for gjennomføring av planens 

målsettinger. Handlingsprogrammet revideres årlig.  

Alta kommune reviderte hele planen i 2012, og handlingsdelen ble sist rullert i 2016.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det 

gjelder disponering av arealer.  Areal til anlegg må derfor følges opp i kommuneplanens arealdel.  

Alta kommune har utarbeidet idrettsanleggsplaner siden 1989.  

Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetene for oppvekst og kultur, drift og 

utbygging, helse og sosial, avdeling for samfunnsutvikling og Alta idrettsråd. Styringsgruppe er 

rådmannens ledergruppe. Leder av prosjektgruppa har vært leder for kultur. Kultur har hatt ansvaret 

for prosessen.  

2.0 Formålet med planen 
 

Intensjonen med «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» er å synliggjøre behov for 
bygging og rehabilitering av idretts-, nærmiljø og friluftsanlegg, og å samordne kommunens 
strategier og innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Strategier, hovedmål og 
delmål må følges opp i kommunens planer, årlige virksomhetsplaner og budsjett.  

3.0 Strategier, hovedmål og delmål 

3.1 Hovedstrategi 

Alta vil være en av landets best tilrettelagte kommuner for et aktiv liv: idrett- fysisk aktivitet- 

friluftsliv 

 

3.2 Hovedmål  

Alta kommune skal bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen gjennom 

tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hele året.  

Eksempel på tiltak: 0,5 – 1 % av helse og sosialbudsjettet settes av til forebyggende tiltak med en 

tverrfaglig styringsgruppe, innenfor fysisk aktivitet og folkehelse.  
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Delmål 

3.3 Idrettsanlegg 

Mål: Alta kommune vil prioritere anlegg som gjør at flest mulig mennesker er mest mulig aktivitet 

Beskrivelse 

I følge Telemarksforskning. Norsk idrettsindeks 2015, datert 04.01.16, er anleggsdekningen i Alta, 

innenfor idrettshaller, dårligere enn landsgjennomsnittet. Også innenfor fotball er 

anleggssituasjonen i Alta svakere enn landsgjennomsnittet, når man legger aktivitet til grunn. 

Tilfredsheten med mulighet til å drive idrett i Alta er nest best i Finnmark.  

Barn, ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne er prioriterte målgrupper. Alle anlegg, der det 

er mulig, skal være universelt utformet.  

Idrettsanlegg bør plasseres i nærheten av skoler. Anleggene blir brukt om dagen av skolene og av 

organisasjoner/nærmiljøet utenom skoletid.  

Et friluftsanlegg er et forholdsvis billig anlegg og gir mye aktivitet for pengene.  

Eksempel på tiltak: Elvepromenade, tursti/kultursti langs Altaelva 

Ansvar: Anleggene innarbeides i handlingsdelen av planen. Handlingsdelen rulleres hvert år.  

 

3.4 Nærmiljøanlegg 

Mål: Alta kommune vil gi mulighet for aktivitet der folk er 

Beskrivelse 

Kommunale nærmiljøanlegg bør plasseres i nærheten av skoler. Anleggene blir brukt om dagen av 

skolene og av organisasjoner/nærmiljøet utenom skoletid. Det kan også være behov for 

nærmiljøanlegg i større boområder og oppholdsområder. Samlokalisering av nærmiljøanlegg ved 

større idrettsanlegg vil gi en vinn-vinn situasjon som gir mer fysisk aktivitet. 

Eksempel på tiltak: Skatepark/aktivitetspark ved Huset/Alta ungdomsskole 

Ansvar: Må innarbeides i kommunedelplan for skole og barnehager, kommuneplanens arealdel og 

plan for offentlig uterom.  

 

3.5 Grøntområder 

Mål: Alta kommune vil at alle skal ha et grøntområde innen en radius på 300 meter 

Beskrivelse 

Et grøntområde kan være leke- og rekreasjonsområder, nærturterreng, grønnstruktur (som Byløypa).  

Om et grøntområde brukes mye er avhengig av avstand og tilgjengelighet. En dansk studie fra 2011 

viser at individer som bor nærmere enn 300 meter fra et grøntområde bruker området mer og er 



7 
 

mindre overvektig enn individer som bor mer enn 1 km fra grøntområde. Kilde: norsk friluftsliv.no 

17.06.16 

Alta kommune har i 2015 kartlagt og verdsatt alle friluftsområder i kommune, etter veileder 

utarbeidet av Miljødirektoratet i 2014. Det er viktig informasjon for fremtidig arealplanlegging.  

Eksempel på tiltak: Sikre status på Byløypa og sikre tilførselsstier. 

Ansvar: Må innarbeides i kommuneplanens arealdel. 

 

3.6 Hverdagsaktivitet 

Mål: Alta kommune vil at flest mulig skal gå/sykle til jobb og skole 

Beskrivelse 

Sykkelbyen Alta har i flere år motivert og lagt til rette for at flest mulig skal gå eller sykle til skole og 

jobb. Antall syklister har økt og var oppe i 7 % sykkelandel, økt fra 3 %. Etter at Sykkelbyen Alta ble 

lagt ned som prosjekt og de særskilte midlene var brukt opp har sykkelandelen gått noe tilbake. Ca. 

2000 færre passeringer på sykkeltellingspunktene fra 2015 til 2016.  

Sykkelbyen Alta har skiltet og opparbeid 40 snarveger. Snarveger har vært et viktig virkemiddel for å 

motivere til sykle og gå. Motivasjonskampanjer og konkurranser er andre virkemidler.  

Sykle/gå/buss til skole/jobb er et tema i Plan for energi, miljø og klima. Dette er også et tema innen 

folkehelse og skoleplanlegging. Alta kommune har hvert år arrangement i Mobilitetsuka.  

Eksempel på tiltak: Midler til motivasjonskampanjer. «Hjertesoner» (bilfrie soner) rundt skoler. 

Ansvar: Må innarbeides i Plan for energi, miljø og klima, og i arbeidet til 

Folkehelsekoordinatoren/Sykkelbyen Alta. 

 

3.7 Skoler og barnehager 

Mål: Alta kommune skal gi alle barn i barnehage og skole tilbud om minimum 1 time voksenstyrt 

fysisk aktivitet hver dag. 

Beskrivelse 

Alle barn bør være i daglig fysisk aktivitet i minimum 60 minutter for å bevare en god helse. Barn i 

vekst legger mye av grunnlaget for helsen resten av livet. Ved å være i fysisk aktivt bygger de et 

sterkt skjelett som beskytter dem mot brudd. De utvikler gode lunger, sterkt hjerte og muskulatur. 

Gjennom variert aktivitet utvikler barna de motoriske ferdigheter som gir opplevelse av mestring. I 

tillegg vet vi at barn som er i god form presterer bedre på skole, og har en bedre psykisk helse. Fysisk 

aktivitet i skole og barnehage vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller. I tillegg til tid og bevissthet i 

skole og barnehagehverdagen. Må uteområdene være egnet til fysisk aktivitet. 

Ansvar: Må innarbeides i kommunedelplan for skole og barnehage. 
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3.8 Inaktive 

Mål: I Alta skal alle skal ha mulighet til å være fysisk aktive 

Beskrivelse 

Barn, ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive er sentrale målgrupper både for 

Staten og for Alta kommune. Vi har i planprogrammet nevn spesielt ungdom, innvandrere, eldre og 

funksjonshemmede. Dette er en viktig del av folkehelsearbeidet til Alta kommune. Universelt 

utformet idrett og friluftsanlegg er en selvfølge der det går an.  

Eksempel på tiltak: Midler til Frisklivssentralen, Huset, voksenopplæringen, flyktningetjenesten, 
lag/foreninger og Sisa som har tiltak for målgruppene. (Viser til forslag til tiltak under hovedmålet: 
inntil 1 % av budsjett til helse og sosial settes av til forebyggende tiltak innen for fysisk aktivitet og 
folkehelse). 

 
Ansvar: Frisklivssentralen og alle virksomheter i kommunen som det gjelder, har ansvar for å følge 

opp. Tiltak må tas inn i fremtidige virksomhetsplaner.  

 

3.9 Frivillige organisasjoner 

Mål: Alta kommune vil spille frivillige organisasjoner gode 

Beskrivelse 

Lag og foreninger er viktig for et lokalsamfunn. Ved hjelp av tilskuddsordninger, veiledning og 

bygging av idretts- og friluftsanlegg, kan kommunen stimulere idrettslag og andre organisasjoner til å 

tilby fysisk aktivitet fra barneidrett til toppidrett, fra organisert aktivitet i friluft til egenorganiserte 

aktiviteter.  

Eksempel på tiltak: Kulturvirksomheten kan ha årlige felles kursing/dialogmøte med lag/foreninger.  

Ansvar: Kulturvirksomheten 

 

3.10 Fagmiljøer 

Mål: Alta kommune skal være en pådriver for samarbeid mellom fagmiljøene 

Beskrivelse 

I Alta har vi både videregående skole med idrettsfag og universitet med tilbud både innenfor 

friluftsliv og idrett. Alta folkehøgskole har blant annet tilbud innen friluftsliv, hundekjøring, jakt og 

fiske, off piste - ski og sykkel. Der er et stort potensiale å utvikle det samarbeidet som allerede er der. 

Eksempel på tiltak: Årlige møter mellom fagmiljøene.  

Ansvar: Tiltak innarbeides i handlingsdelen av planen. Handlingsdelen rulleres hvert år. 
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3.11 Friluftsliv i utmark 

Mål: Alta kommune vil stimulere til økt fysisk aktivitet i utmark 

Beskrivelse 

Alta har en mangfoldig natur med fjell, fjord, skog, vidde og vassdrag. I samarbeid med lag/foreninger 

skal kommunen informere og legge til rette for aktiv bruk. Eksisterende kartlegging av 

friluftsområdene kan være til hjelp for å informere om hvilke områder som er best egnet til friluftsliv.  

Eksempel på tiltak: Merking av skiløyper i fjellet. 

Ansvar: Tiltak innarbeides i kommunes virksomhetsplan.  

 

3.12 Tilflyttere 

Mål: Alta vil bruke aktivitet til integrering av tilflyttere 

Beskrivelse 

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kan være viktige virkemidler overfor nye tilflyttere for å oppnå 

integrering. Både lag/foreninger og Sisa kultursenter er viktige bidragsytere. God integrering er viktig 

både for den enkelte og for Altasamfunnet. Informasjon bør finnes på flere språk. 

Eksempel på tiltak: Alta kommune kjøper fiskekurs i saltvann/ferskvann hos Sisa, som ledd i å lære 

nye landsmenn å bruke naturen.  

Ansvar: Alta kommune har ikke konkrete tiltak i eksisterende virksomhetsplan. Tiltak må innarbeides i 

fremtidige planer.  

4.0 Overordnede føringer 
 

4.1 Lovverk og nasjonale føringer 

 

Det er flere departement som har ansvar for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv: 

• Kulturdepartementet – idrett 

• Klima og miljødepartementet – friluftsliv 

• Kunnskapsdepartementet – aktivitet i skole og barnehager 

• Helse- og omsorgsdepartementet – helsefremmede og forebyggende arbeid 

 

Aktuelle lover, stortingsmeldinger mm: 

• Lov om folkehelse (folkehelseloven) av 24.06.11 

• Lov om barnehager (barnehageloven), 17.06.05 
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• Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova), ikrafttredelse 

skoleåret 1999/2000 

• Meld. St.19 «Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter» (2014-2015) 

• Meld. St. 26 «Den norske idrettsmodellen», (2011-2012).  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling(plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008.  

• Lov om friluftsliv av 28.06.1957 

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) av 01.01. 2009 

• Naturmangfoldsloven av 1. juli 2009.  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

 

4.2 Regionale føringer  

 

Finnmark fylkeskommune: Regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-

2020 

MÅL 1: Alle skal kunne drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sin hverdag der de bor 

Regionale tiltak er blant annet: 

• Kommunene bør prioritere å bygge nærmiljøanlegg for flerbruk i nærheten av skoler. 

• Prioritere nærmiljø- og friluftslivsanlegg ved fordeling av spillemidler. 

 

MÅL 2: Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett og friluftsliv skal økes. 

Regionale tiltak er blant annet: 

• Mer fysisk aktivitet i skolen 

• Tilrettelegging for sykling- å sykle eller gå til skole og jobb. 

• Stimuleringsmuligheter for lag og foreninger som fokuserer på aktivisering av personer med nedsatt 

funksjonsevne og særskilte inkluderingstiltak.  

 

Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018, Finnmark fylkeskommune. 

Regionale mål er blant annet: 

• Stimulere til sunne levevaner  

• Prioritere barn og unge (tidlig innsats)  
• Legge til rette for lavterskeltilbud for alle 

 

4.3 Kommunale føringer 

Alta vil. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Vedtatt av kommunestyret 22.06.15 

Alta kommune har blant annet følgende relevante strategier: 

• Arbeide for et universelt utformet Alta og gode tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. 

• Støtte og bidra til gode vilkår for frivillig innsats, lag og foreninger 
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• Prioritere lavterskeltilbud for en god oppvekst, uavhengig av økonomi. 

• Mulighet for fysisk aktivitet uavhengig av økonomi. 

• Arbeide for aktivt friluftsliv for alle.  

• Arbeide for nærmiljøanlegg ved alle skoler, og videreutvikle turløyper, ski- og lysløyper samt friluftsområder som 

lavterskelarenaer for fysisk aktivitet.  

• Arbeide for Alta som sykkelby, og prioritere gående og syklister i utbygginger.  

 

Folkehelseoversikten, 2017 

Fysisk aktivitet 

• Vi har en høyere andel som rapporterer seg inaktive jf. Ungdata sammenliknet med landssnittet (17 % mot 13 %). 

• Alta har høyt andel bilbrukere som daglig transporterer seg i Alta (74 %), som er høyest i landsdelen.  

• Sykkelandelen er også størst i landsdelen med 7 % (likt som Bodø). 

• Finnmark har høyest andel som sitter i ro 10 timer eller mer på hverdager – sammenliknet med landsdelen. 

Gjelder både jobb og fritid. 

• Finnmark har også høyest andel i landsdelen som rapporterer at de aldri mosjonerer. 

• Ungdataundersøkelsen viser at av ungdom som trener minst en gang pr uke er andelen 77 % i Alta, mot 

landssnittet på 81 %. 

5.0 Planprosess 
Prosess og medvirkning 

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt i juni 2015. Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt 

ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet ble 

vedtatt i kommunestyret 16.11.15.  

Målet var å kunne revidere hele planen med endelig vedtak juni 2016. På grunn av store 

arbeidsmengder ble revideringen av hele planen utsatt ett år, til planlagt vedtak juni 2017. 

Handlingsdelen ble imidlertid rullert i 2016, med vedtak i kommunestyret 21.06.16.  

I oktober 2016 bad vi om å få innspill til revideringen av hele planen.  Det er også tatt kontakt med 

flere lag/foreninger som har anlegg med i handlingsdelen, uten at det har vært søk om spillemidler. 

Målet har vært å fjerne anlegg som ikke lenger er aktuelle fra prioriteringslisten.  

Gjennom arbeidsprosessen har vi hatt dialogmøte/planmøte med aktuelle miljø/referansegruppe. 

Både rektorene i skolen og styrere i barnehagene har blitt informert underveis i planprosessen. 

Alle aktuelle lag/foreninger er blitt tilskrevet. Det har vært saker på kommunes hjemmeside og 

annonse i lokalavis. Planen har vært på høring i samsvar med krav til kommunedelplaner i følge Plan- 

og bygningsloven. 

I oktober 2016 hadde vi et debattmøte på Alta bibliotek. Vi hadde 4 innledere og det møtte ca. 30 

personer. Gjennomgående tema var viktigheten av tilrettelegging for friluftsliv i nærheten av der folk 

bor.  

Under offentlig ettersyn har det blitt orientert om planen i møter med eldrerådet, ungdomsrådet og 

rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Alta idrettsråd er representert i arbeidsgruppa. Det 
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har vært informert om planen i interne møter i kommunen. Det har vært annonse i Altaposten og sak 

på kommunes hjemmeside. Det er sendt brev til berørte parter.  

Planprosessen har involvert både administrasjon, politikere, frivillige organisasjoner, og befolkningen 

for øvrig. Innspillene som er kommet inn i løpet av prosessen er tatt med videre og vært med på å 

forme planen.  

6.0 Utviklingstrekk – Alta vil 
Alta kommune har stort sett hatt befolkningsvekst siden 1960-tallet. Det er også forventet vekst i 

årene som kommer. 79 % av innbyggerne i Alta kommune bor i Alta by. Hovedtrekk de siste årene er 

at byens randsone, Hjemmeluft og Transfarelv/Saga har vokst kraftig. Kilde: Alta vil 2015-2017. 

Alta har en ung befolkning, men vil også merke at de store barnekullene fra 1940- og 50- tallet når 

pensjonsalderen.  

«I Alta har folkehelsearbeidet vært systematisert siden 2007. Viktigst for folkehelsearbeidet fremover vil være å 

gjennomføre tiltak som sikrer at barn og unge trives, at ungdommen tar utdanning, samt bidra til at befolkningen i Alta 

sikres sunne alternativ. Særlig gjelder dette fysisk aktivitet.» Alta vil 2015-2017 

«Alta har store naturområder fra fjell, skog og vidde, til elver vann og sjø. Altas langstrakte bebyggelse gir kort vei ut i 

naturen. Kombinert med et godt og stabilt klima gir dette kommunen et stort fortrinn for muligheten til et aktivt og variert 

friluftsliv.» Alta vil 2015-2017 

«Satsning på kultur, idrett og friluftsliv er viktig fordi det bidrar til bygging av lokal identitet og tilhørighet. Det virker 

forebyggende i forhold til kriminalitet og rusmisbruk, samt at folkehelsa styrkes. De store idretts- og kulturarrangementene 

bidrar dessuten til å markedsføre Alta på en svært god måte med mange positive ringvirkninger for næringsliv og 

befolkning.» Alta vil 2015-2017 

Alta kommune fikk i 2014 Statens bymiljøpris for arbeidet med Sykkelbyen Alta. Begrunnelsen var at 

kommunen har stimulert til et sterkt engasjement for sykling året rundt.  Med prisen fulgte det med 

kr. 250.000,-. Midlene ble brukt til og delfinansiere en utendørs styrketreningspark på Sandfallet. Lett 

tilgjengelig for mosjonister og skoleelever fra Alta ungdomsskole, Sandfallet ungdomsskole og Alta 

videregående skole.   

 

7.0 Resultatvurdering av Kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet 2012-2024 
 

7.1 Resultatvurdering fysisk aktivitet 

Hovedmål for fysisk aktivitet i forrige plan, vedtatt i 2012: 

Hovedmålet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Alta gjennom en tilrettelegging 

av helsefremmede aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. 
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Delmål fra forrige plan Resultat 
Motivere lag/foreninger 
 

Alta kommune har støtteordninger og gir 
veiledning til lag/foreninger. 

Motivere barn/unge til uteaktivitet 
 

Alta kommune prioriterer uteområder ved 
skoler, snarveger, lysløyper, 
motivasjonskampanjer sykle/gå til skolen. 

Tilbud til inaktive grupper 
 

Vi har egne tiltak for å fremme fysisk aktivitet 
som Alta 10-toppers, Miljøuka og Byløyperennet. 
Vi legger vekt på at terskelen skal være lav for å 
være med. Ingen påmelding, ingen betaling og 
ingen krav til teknisk hjelpemidler. Det er gratis å 
være med. Brøyting av gang/sykkelveger.  

Fremme fysisk aktivitet og god helse 
 

Alta kommune legger til rette for at 
lag/foreninger gi tilbud om fysisk aktivitet til 
befolkningen i Alta, gjennom tildeling av 
treningstimer, tilskudd, bygging og drift av 
anlegg. Eksempel på anlegg er skiløyper og 
uteområder ved skolene. Flere tiltak blir realitet 
fordi flere tjenesteområder samarbeider.  

Elevene i grunnskolen skal ha en time fysisk 
aktivitet hver skoledag. 

 

Er ikke gjennomført. Altaskolen har per i dag ikke 
et system som sikrer at alle barn er i fysisk 
aktivitet hver dag. 

Økt utetid i barnehagen og barnehagen skal 
stimulere barna til variert fysisk aktivitet hele 
året. 

 

Vil variere fra barnehage til barnehage. 
Altabarnehagene har per i dag ikke et system 
som sikrer at alle barn er i fysisk aktivitet hver 
dag. 
 

 

Eksempler på tiltak er: 

Byløyperennet 

 Deltakere som har levert inn klippekort: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Deltakere 1840 2300 1900 1500 1641 

 

Resultat: En av grunnene til at antall deltakere har gått ned er at vi har hatt mindre attraktive 

premier.  Vi har likevel mange deltakere. Skoler og barnehager benytter seg av tilbudet. 

Byløyperennet motiverer barn og unge til uteaktivitet 

Alta 10-toppers 

Alta kommune har en lang tradisjon med 3-toppers  i Miljøuka.  I 2006 ble Toppturer i Alta igangsatt 

med 2 topper til, og i 2010 ble Alta 10-toppers lansert. På 10 fjelltopper i Alta er der en postkasse 

med en turbok for å kunne registrere seg. Arrangeres i samarbeid med lag/foreninger. 
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År 2012 2013 2014 2015 2016 
Totalt registreringer 29 562 30 252 33 951 38 744 36 561 

 

År  2012 2013 2014 2015 2016 
Antall personer alle 
10 toppene 

 
360 358 361 546 500 

 

Resultat: Det er flere deltakere i 2016 enn i 2012. Vi får mange tilbakemeldinger at folk som ellers 

ikke er så fysisk aktive går toppturene. Vi får bare registrert de som skriver navnet sitt i bøkene.  

 

Sykkelbyen Alta 

Fram til 2014 hadde vi manuell telling 3 ulike steder, vår og høst. De viser en økning fra 2012 til 2013, 

men en nedgang igjen i 2014.  Fra 2015 har vi tall fra to sykkeltellepunkt på Aronnesveien og ved 

Granshagenkrysset, se figurene under: 

 

Ca. 74 % av forflytningen i Alta skjer med bil, og av dem er det 64 % som sitter alene i bilen. Kilde: 

Reisevaneundersøkelsen 2014.  
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7.2 Resultatvurdering anleggsutbygging 

 

Hovedmål for fysisk aktivitet i forrige plan, vedtatt i 2012: 

Alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter. 

 

Delmål fra forrige plan 
 

Resultat 

Tilrettelegge for idrettsutfoldelse både i bredden 
og på toppen. 
 

Spesielt innenfor hallidretter og langrenn har vi 
tilrettelagt både for bredde- og toppidrett. Det 
er bygd en ny flerbrukshall ved Finnmarkshallen i 
samarbeid med Finnmark fylkeskommune. (tas i 
bruk april 2017). Kaiskuru skianlegg er 
oppgradert. 

Gode oppvekstsvilkår for barn og unge 
 

Gjennom reguleringsplaner har Alta kommune 
fokus på f.eks.  areal til utendørs aktivitet, 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet, støy og 
forurensing. Alle arealplansaker blir vurdert opp 
mot barns interesser. Barn og unges 
representant er høringsinstans i alle plansaker 
og møter i planutvalget. 
 

Uteområder ved skoler og barnehager 
 

Uteområder ved skoler og barnehager er et 
satsningsområde. Alta kommune bygger 
nærmiljøanlegg ved skolene. Minst ett anlegg pr. 
år. Det er bygd 12 nærmiljøanlegget ved skolene 
siden 2013.  
 

Gode forhold for funksjonshemmede 
 

Alle idrettsanlegg og friluftsanlegg skal i 
utgangspunktet være universelt utformet. Ved 
opparbeiding/rehabilitering av areal og bygg må 
dette skje i henhold til Plan- og bygningsloven og 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, dette 
er et krav i forbindelse med søknad om 
spillemidler.  
 
 

Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon 
 

Alta kommune har gjennom skiltprosjekt for 
turløyper lagt til rette for et enkelt friluftsliv. Alta 
kommune tilrettelegger for friluftsliv i nærheten 
av der folk bor. F.eks. turløyper og sykkelløyper. 
 

Variert og trafikktrygd turvei- løypenett Byløypa og flere lysløyper har blitt oppgradert til 
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 helårsløyper. Alta kommune bruker mye 
ressurser til merking av turløyper, løypekjøring, 
markedsføring av lysløyper, Byløypa, snarveger 
og sykkelløyper. 
 

Miljøtilpasset anlegg 
 

Ved utbygging av løyper/turstier tas det hensyn 
til omgivelsene og legger opp til minst mulig 
inngrep i naturen. Alta kommune har en 
utskiftingsplan for eldre lys til led for lys i 
lysløyper. Strømforbruket halveres ved bruk av 
led. Alle nye anlegg har ledbelysning. Ved 
bygging av nærmiljøanlegg er det viktig å bevare 
eksisterende vegetasjon som le. Anlegget skal 
passe inn i miljøet for å skape et godt område å 
være i.  
Ved alle kommunale nybygg følger nasjonale 
krav i forhold til miljøtilpassing, byggteknisk 
forskrift (TEK 10) 
 

 

 

8.0 Beskrivelse av nåsituasjonen 
 

8.1 Status fysisk aktivitet 

 

Oversikt over sentrale virkemidler for å fremme fysisk aktivitet blant befolkningen i Alta: 

 

Friluftsliv 

Finnmark friluftsråd ble stiftet 3. februar 2016. De fleste kommunene i Finnmark er medlemmer. En 

av grunnene til at Alta kommune ble medlem er et ønske om å motivere flest mulig til å være fysisk 

aktiv. Alta videregående skole har linje for idrettsfag der friluftsliv er et programfag. Alta kommune 

samarbeider med ulike friluftsorganisasjoner for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv.  

Frisklivssentral 

Frisklivssentralen i Alta ble i 2016 etablert som en kommunal tverrfaglig, forebyggende og 

helsefremmende helsetjeneste og kompetansesenter. Frisklivssentralen har som mål å gi hjelp og 

støtte til personer med behov for eller ønske om å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet, kosthold, 

tobakk og psykisk helse. Tilbud i Frisklivssentralen gis gjennom en 12-ukers oppfølgingsperiode med 

helsesamtaler, kurs, arrangement og/eller individuell veiledning etter behov. 
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Frisklivssentralen i Alta er en forebyggende og helsefremmende helsetjeneste og fungerer som et 

kompetansesenter innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse. Ved å tilby hjelp og 

støtte til å endre levevaner gjennom oppfølgingsperiode, kurs, arrangement og/eller veiledning bidrar 

dette til økt kunnskap om egen helse i befolkningen. Tilbudene i Frisklivssentralen gjenspeiler 

kommunens behov sett etter kartlegging av helsetilstanden i Alta, som lokale folkehelseindikatorer og 

statistikk. 

Sisa kultursenter 

Visjon: «Sisa skal være en aktiv samfunnsaktør lokalt, regionalt og nasjonalt, som bidrar til å utvikle 

enkeltmennesker, miljøer og organisasjoner i en positiv retning for seg selv og samfunnet. 

På samme vis vil Sisa jobbe for at lokalsamfunnet får kunnskaper om de som kommer ny. Vi vil 

inspirere til positiv nysgjerrighet, samt skape arenaer og situasjoner som gir muligheter for 

lokalbefolkninga å møtes. På den måten vil lokalsamfunnet lettere akseptere det kulturelle 

mangfoldet som vokser frem.»(kilde: www.sisa.no) 

Sisa bruker fysisk aktivitet som en del av sitt tilbud. Både med turer i naturen, gågrupper og dans.  

Skilting og merking av turløyper.  

7 av Alta 10-toppers er merket etter norsk standard. I løpet av 2017 vil Byløypa og 16 sykkelløyper 

også bli merket etter samme standard.  

Skiløyper 

Alta kommuner preparerer 42 km skiløyper. Informasjon om tråkking av løyper finnes under 

«Skiløyper i Alta» på kommunens hjemmeside www.alta.kommune.no 

Skiløyper i fjellet 

Alta kommune samarbeider med hytteforeningene på Sarves og i Bollo, samt Alta og omegn turlag 

om merking av skiløyper i fjellet.  

Sykkelbyen Alta 

Sykkelbyen Alta var et prosjekt (2010-2015) der Statens vegvesen, Finnmark fylkeskommune og Alta 

kommune samarbeidet. Nå er det Alta kommune som følger opp satsningen som en del av 

folkehelsearbeidet i kommune.  Det er imidlertid ikke mulig å ha samme aktivitetsnivå som under 

prosjektperioden på grunn av at det ikke er satt av egne midler til satsningen. 

Folkehelsekoordinatoren i kommunen har også ansvar for Sykkelbyen Alta.  

Kommunale idrettsanlegg 

Gymnastikksalene ved skolene og kommunens idrettshaller blir brukt av lag/foreninger og 

privatpersoner til trening/fysisk aktivitet. 15 ulike haller og gymsaler er i bruk. Det er gratis å leie 

fram til 17 år. Helgebruk til konkurranser er også gratis. Ved større idrettsarrangement er skolene i 

bruk til overnatting.  
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Nordlysbadet og andre svømmebasseng 

Besøket i Nordlysbadet har stabilisert seg på mellom 80-85 000 gjester. Det er høyere enn anslagene 

var da anlegget ble planlagt og bygget (70-75000) 

Det er mindre enn hva Grottebadet i Harstad (underkant av 25.000 innbygger) har. De har ca 120 000 

badegjester årlig. Det er ulik praksis fra anlegg til anlegg hva som inngår i tallgrunnlaget. Hvilket 

omland en har spiller også inn. Hvis en beregner 2 timer reisetid inn til Alta, så har vi langt færre 

potensielle besøkende enn det Harstad har innenfor dette tidsrommet. 

I Alta er det også svømmebasseng i Talvik (kommunalt), Kvalfjord (kommunalt), Korsfjord (Korsfjord 

og Komagfjord bassenglag) og varmebasseng ved opptreningssenteret (Alta helselag).  

Treningskompis 

Alta kommune har fra 2013 arrangert, i samarbeid med Finnmark idrettskrets, kurs i å være 

treningskompis. Målet med tiltaket er å få til en mer organisert aktivitet for mennesker med behov 

for bistand. Fra 2013 og frem til i dag er det gjennomført 7 treningskompiskurs. Ca 125 personer har 

gjennomført kurset. I dag har virksomhet for bistand 15 treningskompiser i oppdrag. 

Aktiv 

Rehabiliteringsavdelingen har etablert en aktivitetsgruppe, Aktiv, for barn i alderen 7-11 år som faller 

utenfor organisert idrett. Dette med hensikt i å gi bevegelsesglede og bevegelseserfaring til barn med 

overvekt/inaktive barn for å ivareta god helse. 

Miljøuka 

Alta kommune har arrangert Miljøuka i 26 år i samarbeid med lag/foreninger.  I løpet av ei uke har vi 

Alta 3-toppers i sentral Alta, Rafsbotn, Talvik, Kviby, Langfjorden, Korsfjorden, Kvalfjord og 

Hakkstabben/Altnes. Vi har også 3-toppers for funksjonshemmede der postene ligger på Sandfallet, 

Lille Komsa og i Skoddevarreløypa.  

I 2016 gikk 4000 personer alle tre toppene. I tillegg var mange med på de ulike arrangementene som 

15 ulike lag/foreninger arrangerte under Miljøuka.  

Skoler og barnehager 

Det største tiltaket Alta kommune har for fysisk aktivitet er den aktivitet barn og unge har i 

skole/barnehagedagen og til/fra skolen. Blant annet skal alle elever i Altaskolen ha ett friminutt om 

dagen med styrt fysisk aktivitet i følge kommunes virksomhetsplan.  

Skolene tilrettelegger for fysisk aktivitet ved å legge til rette for lange nok friminutt, f eks ved å ha 

lengre arbeidsøkter. De deltar på kommunale arrangementer som f.eks. toppturer i Miljøuka, og 

Byløyperennet. Det finnes eksempel på at gymsalen åpnes for elever i friminuttene, at man 

arrangerer skicup for elever, og at man har 30 minutter voksenstyrt fysisk aktivitet hver dag for alle 

elevene. Trivselsleder – tiltaket (TL) er tenkt å bidra til at elever sikres muligheten til 30 minutter 

organisert aktivitet hver dag, men det er først og fremst et program som skal forebygge konflikter og 
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mobbing. Det er elevene selv som organiserer TL-aktiviteten, og det varierer fra skole til skole hvor 

mange dager i uka det gjennomføres. 

I  kroppsøvingsfaget har skolen 

• Gjennomsnittlig 1,38 timer per uke i barneskolen  

• Gjennomsnittlig 1,95 timer per uke i ungdomskolen 

På 5 og 6 trinn har man i tillegg 45 minutter Fysisk fostring hver uke.  

Altaskolen har per i dag ikke et system som sikrer at alle barn er i fysisk aktivitet hver dag. Det er 

variasjoner fra skole til skole og fra lærer til lærer i hvilken grad man legger til rette for fysisk 

aktivitet. Det knyttes ikke særlige kompetansekrav til fysisk aktivitet i skolen. 

De fleste barnehagene i Alta kommune har to utetider i løpet av en barnehagedag. Enkelte 

barnehager har fokus på at fysisk aktivitet skal være voksenstyrt for å sikre at alle blir med. Dette 

gjelder både organiserte turer og organisert lek i barnehagen. Hvor mye aktivitet man har hver dag er 

opp til den enkelte barnehage, og varierer fra avdeling til avdeling.  

Altabarnehagene har per i dag ikke et system som sikrer at alle barn er i fysisk aktivitet hver dag.  

Aktiv skolestart og Aktiv barnehage, som er et samarbeid mellom rehabiliteringsavdelingen og Barn 

og unge tjenesten, har vært et viktig satsningsområde.  

Idretten i Alta 

I 2015 var det i Alta 41 aktive idrettslag. Til sammen har idrettslagene 9.621 medlemmer, en økning 

fra 8.551 i 2014. Av disse er 4.206 kvinner og 5.415 menn.  Dette utgjør 48 % av innbyggerantallet.   

Det er flest medlemmer i alderen 6-12 år, 2.540 medlemmer. Antall medlemmer synker så til 1.811 i 

aldersgruppen 13-19 år, og videre til 620 i gruppen 20-25 år. De største idrettene i Alta er fotball 

(2033 aktive), ski (1399 aktive), håndball (1139 aktive) og motorsport (914 aktive).  (Kilde: Finnmark 

idrettskrets, idrettsregistreringen 2015). 

 

Søknad om treningstimer 

Vi har for sesongen 2016/2017 39 ulike søkere til treningstimer. Stort sett lag/foreninger, men også 

noen privatpersoner. Aktiviteter for funksjonshemmede har førsteprioritet, så lag/foreninger, private 

aktiviteter for barn og unge og tilslutt private aktiviteter for voksne.  Vi tildeler timer i 15 ulike haller 

og gymsaler. 

Innendørs trening i kommunale haller og gymsaler: 

 

 Idrett Antall timer i 
gymsal/idrettshall pr uke 

1 Håndball  138 
2 Turn 24 
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3 Judo 16 
4 Fotball 16 
5 Karate 15 
6 Taekwondo 14 
7 Funksjonshemmede 9 
8 Innebandy 9 
9 Langrenn 8 
10 Barnetrimgrupper 7 
11 Volleyball 6 
12 Trimgrupper div 6 
13 Budo (karate) 5 
14 Rollerderby 2 
15 Bordtennis 2 
16 Bueskyting 2 
Tallene etter hovedfordelingen 2016/17. (Skiller ikke mellom idrettshall og gymsal) 

Tverrelvdalen IL disponerer alle timene i idrettshallen ved Tverrelvdalen skole. Det er til sammen 25 

timer.  Nerskogen disponerer 22 timer i idrettshallen ved Saga skole. Klatreklubben disponerer 

klatreveggen i Gnisten. Det klatres ca 30 timer pr. uke, både organisert og uorganisert. IL Frea 

disponerer gymsalen ved Øvre Alta skole, men er med i tabellen over. 

I Nordlysbadet disponerer Alta svømmeklubb og Nordlysbyen svømme og triatlon flest timer. Også 

Alta kajakklubb og Alta dykkerklubb har timer der.  

 

Større arrangement 

I Alta er det jevnlig store idrettsarrangement med tilreisende deltakere innenfor følgende idretter: 

• Motorsport 

• Håndball 

• Fotball 

• Terrengsykling 

• Orientering 

• Langrenn 

• Skiskyting 

• Skyting 

• Golf 

• Kampsport 

• Turn 

• Hundekjøring 

• Styrkeløft 
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Toppidrett 

Olympiatoppen Nord ønsker å bidra til å løfte toppidrettskulturen og utvikle prestasjonsmiljøet i Alta. 

De ønsker å medvirke til trenersamarbeid og utøversamarbeid på tvers av idrettene. Utøvere som får 

tilbud er 8-10 ungdommer i alderen 16-19 år. Olympiatoppen Nord ønsker samarbeid med Alta 

kommune. Alta videregående skole har linje for idrettsfag. Der er toppidrett et programfag. De tilbyr 

toppidrett innen håndball, fotball, skiskyting og langrenn.  

Andre trenings- og aktivitetsformer 

Av nye aktiviteter som har økende oppslutning kan nevnes toppturer med randonee ski, 

terrengsykling om sommeren og fatbikesykling om vinteren.  

Ved siden av idrettslagene er det flere aktører i Alta som tilbyr og organiserer fysisk aktivitet, for 

eksempel Alta og omegn turlag, de lokale jeger- og fiskerforeningene og speiderbevegelsen. 

I Alta er det 5 private bedrifter som tilbyr treningsfasiliteter. Den kommersielle 

treningssenterbransjen har et bredt spekter av tilbud. På landsbasis er det større andel kvinner enn 

menn som benytter treningsstudio, og aldersgruppen 15-24 år er godt representert. Mer enn hver 

tredje nordmann  over 15 år trener i private treningstilbud. (Breivik, Rafoss,2017) 

Vi har også en privat bedrift som driver alpinanlegget i Rafsbotn, og en stor klatrepark om 

sommeren.  

For befolkningen i Norge over 15 år er det fotturer i skog og mark, skiturer i skog og fjell, 

styrketrening, sykling til jobb og på tur, fotturer på fjell og vidde, jogging i mosjonshensikt, langrenn 

og sykling som trening som har størst oppslutning blant egenorganiserte aktiviteter. Fra 1995-2015 er 

det størst økning i følgende aktiviteter: styrketrening, langrenn, fotturer på fjell og vidde og fotturer i 

skog og mark.  (Breivik og Rafoss, 2017). 

For aldersgruppen 8-19 år er de mest populære egenorganiserte aktivitetene fotturer, 

jogging/løping, alpint, langrenn, sykling, styrketrening og svømming (Ipos MMI, 2015).  

Mange benytter seg også av gang- og sykkelveger til aktivitet. Både Statens vegvesen og Alta 

kommune har fokus på brøyting av gang- og sykkelvegene om vinteren.  

Alta kommune har følgende stønadsordninger for idrett og friluftsliv: 

• Tilskudd til strøm for utendørs idrettsanlegg som lysløyper og fotballbaner 

• 15 % kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg 

• Kulturmidler til alle lag/foreninger. Barn og unge blir prioritert.  

• Vedlikehold av idrettsanlegg, midler og driftshjelp 

• Reisetilskudd til lag i landsomfattende seriespill og individuelle utøvere i nasjonale stevner. 

• Gratis treningstimer i kommunens haller og gymsaler opp til 17 år og trening for 

funksjonshemmede. Gratis å leie til konkurranser.  

I tillegg bruker Alta kommune store ressurser på tråkking av skiløyper, tilrettelegging ved større 

idrettsarrangement og tilskudd til større arrangement. 
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8.2 Status idrettsanlegg 

  

Alta kommune bygger idrett og friluftsanlegg, og tilrettelegger også for at lag/foreninger skal kunne 

gjøre det. Det blir hvert år søkt om spillemidler til 30-40 anlegg.  I 2017 var det 13 søknader fra 

lag/foreninger og 18 søknader fra Alta kommune. Lag og foreninger i Alta er dyktige til å bygge 

idrettsanlegg, og det gjør at vi får et større mangfold av anlegg. På landsbasis så bygger det 

offentlige, i hovedsak kommunene, de dyreste anleggene, mens idrettslagene bygger flest anlegg.  

I følge kulturdepartementet er det i Alta 250 innbyggere per anleggstilbud. Det er dårligere enn 

snittet i Finnmark, som er på 151 innbyggere per anleggstilbud. For å sammenligne med andre 

kommuner har vi plukket ut kommuner som også er brukt i folkehelseoversikten: 

• Os  411 personer pr. anleggstilbud 

• Steinkjer 227 personer pr. anleggstilbud  

• Rana  322 personer pr. anleggstilbud 

• Harstad 343 personer pr. anleggstilbud 

• Sør-Varanger 144 personer pr. anleggstilbud 

Vi er bedre stilt enn Os, Rana, Harstad, med dårligere stilt enn Steinkjer og Sør-Varanger.  

 

Hallsituasjonen i Alta 

Det har i mange år vært stor etterspørsel etter timer i idrettshallene. Spesielt har håndball og turn 

hatt store utfordringer. I april 2017 åpnet en ny flerbrukshall i tilknytning til Finnmarkshallen. I 

prioritert anleggsplan er det med flere nye idrettshaller. Hvilken av hallene som blir realisert er ikke 

bestemt.  

Anlegg vi bare har ett av: 

• Alpinanlegg, Rafsbotn 

• Skistadion for langrenn og skiskyting, Kaiskuru 

• Konkurranseløype langrenn og skiskyting, Kaiskuru 

• Finnmarkshallen, innendørs fotballhall og innendørs friidrett sprint stripe 

• Innendørs skyteanlegg, Alta u-skole 

• Skateanlegg, Alta u-skole, Huset 

• Friidrettsbane utendørs, Aronnes 

• Golfanlegg, Kvenvik 

• Motorsportanlegg sommer/vinter, Kvenvik 

• Nordlysbadet 

• Naturisbane, rundløp, Bossekop 

• Kampsportrom med matter på gulvet og speil 

• Hoppbakke K-75, K-60 og K-42, Altabakken 
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• Sandhåndballbane Breverud 

• Rulleskiløype, Kaiskuru 

• Klatrepark, utendørs 

Anlegg som ligger mer spredt og som det er flere av 

• Skytebane, skytterlaget og jeger- og fisk 

• Flerbrukshaller, Altahallen, BUL hallen, høgskolehallen 

• «volleyballhaller» Saga, Tverrelvdalen, Kaiskuru 

• 11- fotballbaner med kunstgress. Aronnes, Bossekop skole, Breverud, Øvre-Alta, 

Tverrelvdalen 

• 7-er fotballbane med kunstgress, Rafsbotn, Kaiskuru 

• 11- fotballbaner med naturgress. Tverrelvdalen, Aronnes, Rafsbotn 

• 11-fotballbaner grus, Korsfjord, Kronstad 

• 9-er bane Hjemmeluft (gjenbruk av kunstgress fra Finnmarkshallen) 

• Klatreanlegg, høgskolehallen, Gnisten 

• Barnehoppbakke, Kaiskuru, Komsa, Eiby 

• Sykkelcrossbaner, Saga, Kaiskuru, Øvre Alta, Komsa 

 

Anlegg som det er mange av og ligger spredt 

• Ballbinger, Korsfjord, Kviby, Rafsbotn, Kaiskuru, Øvre Alta, Talvik, Hjemmeluft 

• Ulike nærmiljøanlegg ved skolene 

• Merkede turstier Alta 10-toppers mm 

• Lysløyper, Kviby, Rafsbotn, Tverrelvdalen, Saga, Kaiskuru, Sandfallet, Komsa, BUL løypa, 

Kvenvik, Talvik, Amtmannsnes 

• Orienteringskart 

• Gymsaler 

• Klubbhus 

• Skileik, Saga, Kaiskuru, Knudsendalen, Kristianbakken, skihytta Øvre Alta, BULløypa, Kvalfjord, 

Komsa, 

• Sandvolleyballbaner. Lathari, Huset, Alta u-skole, Breverud, Øvre Alta 

Samiske idrettsanlegg 

Vi har i dag ingen samiske idrettsanlegg i Alta kommune. Det er mulig å søke om spillemidler til 

anlegg for reinkappkjøring og anlegg for lassokasting. Det er ikke avsatt områder i arealplanen til 

denne type anlegg.  

Endring av prioriteringskriterier for anleggsplanen 

I gjeldende plan er det følgende prioriteringskriterier:  
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1. Ferdig  

2. Påbegynt  

3. Søkt om spillemidler  

4. Anlegget er forhåndsgodkjent  
 
Dette er en «matematisk» metode som er forutsigbar for søkerne, men som ikke gir mulighet for 
å kunne vekte noen typer anlegg foran andre.  
Finnmark fylkeskommune vil, i følge sin plan «Regional handlingsprogram for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2016-2020», prioritere nærmiljø- og friluftslivsanlegg ved fordeling av 
spillemidler.  
 
Vi ønsker å stimulere til at lag/foreninger etablerer friluftsanlegg ved å prioritere friluftsanlegg 
bygd av lag/foreninger foran idrettsanlegg. Prioriteringene blir da som følger: 
 
1. Ferdige friluftsanlegg etablert av lag/foreninger  
2. Ferdige andre anlegg  
3. Påbegynte friluftsanlegg lag/forening  
4. Påbegynte andre anlegg  
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg lag/forening  
6. Søkt om spillemidler andre anlegg  
7. Anlegget er forhåndsgodkjent friluftsanlegg lag/forening  
8. Anlegg er forhåndsgodkjent andre anlegg  
 
Et friluftsanlegg er definert som turvei, turløype, turstier, lys til turveier og turløyper, 
dagsturhytter, sanitæranlegg knyttet opp til et utendørs aktivitetsanlegg, sjøsportkart og turkart. 
Anleggene vil ligge åpent for allmenn bruk, er ikke kostnadskrevende å bygge, og vil være mye 
brukt. Eksempel på friluftsanlegg etablert av lag/foreninger i gjeldende plan er: Tverrelvdalen IL, 
rehabilitering av skiløype, Bossekop UL, lys i turløype, Rafsbotn IL, lys i skiløype.  

 

8.3 Status friluftsliv 

 

Friluftslivet står tradisjonelt sterkt i Alta. Fram til ca. 1990 var friluftslivet knyttet til bærplukking, jakt, 

fisketurer, fot- og skiturer i fjellet. Nå er friluftslivet mye mer. Vi har fått nye aktiviteter, vi er mer 

spesialisert og har mer utstyr. Friluftslivet er også i større grad knyttet til der vi bor. Vi vil at alle i Alta 

skal ha et friluftslivstilbud nærmere enn 300 meter fra sin bolig. Derfor legger også kommunen sine 

ressurser i for eksempel lekeplasser, nærmiljøanlegg, snarveier, ski- og turløyper, toppturer. 

Alta kommune har sterkt fokus på tilgjengelig for alle. Alle tilbud kan ikke fungere for alle 

funksjonsnivå, men universell utforming står sentral. Standardheving av lysløypene til helårsbruk er 

prioritert. Alta har 40 km med lysløyper.  

Flest brukstimer pr investert krone vektlegges. Stikkord for kommunens tilrettelegging er: nært, for 

alle, trygt, funksjonelt, mange brukere og rimelig.  
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På kartsidene på kommunens hjemmeside er der mulighet for å finne for eksempel skiløyper, 

toppturer og sykkelløyper. www.alta.kommune.no 

Alta kommune har gjennomført en kartlegging og verdisetting av alle friluftslivsområder i Alta 

kommune. Kartleggingen skal bli tilgjengelig for alle 

De mest brukte tilrettelagte friluftsområdene i tillegg til turløyper/skiløyper er Lathari, ulike plasser 

langs Altaelva, Skogvannet og Gakorivann. Der er også mye brukte områder i Talvik, Kviby og andre 

steder i distriktet. Fullstendig oversikt vil være i kartlegging av friluftslivsområdene.  

Alta har flere lag/foreninger som driver friluftslivsaktiviteter: speidere, jeger- og fiskerforeninger, 

orienteringsklubb, turlag.  

Alta Jeger- og fiskerforening melder om betydelig økning i medlemstallet de siste årene også blant 

kvinnelige medlemmer (756 medlemmer i 2016 der av 187 kvinner) 

Alta og omegn turlag har to turhytter på fjellet, Reinbukkelvhytta og Bojobæskihytta. Turlaget har 

også merket flere løyper med røde T-er.  

Finnmark friluftsråd  

En av aktivitetene som Finnmark  friluftsråd står bak er «Ut og plukk».  Folk kan registrere hvor 

mange liter ville bær de har plukket.  Pr. dato 15.09.16 er Alta suverent på topp i Nord Norge med 

842 liter. Multer leder foran blåbær, tyttebær, villbringebær og krøkebær. 

I 2016 var 9 topper av Alta 10-toppers med i Perleturer.  Perleturer arrangeres av Finnmarks 

friluftsråd. Ved å ta 7 turer til utvalgte mål i hele fylket får du et flott premiekrus. 192 ulike personer 

har registrert at de har gått turene i Alta. 

Friluftsskoler for barn og unge er et av tiltakene støttet av friluftsrådet. I Alta ble det arrangert i 

samarbeid med Øytun folkehøgskole, nå Alta folkehøgskole.  

9.0 Planprogram 
 

For regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og 

samfunn, skal det i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 utarbeides et planprogram. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som ants å bli særlig berørt, hvilke 

alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet for kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble fastsatt av kommunestyret 16.11.2015. 

Viktige tema for planarbeidet, definert i planprogrammet:  

 Tema Beskrivelse/problemstilling 

1 Behov for og prioritering av idrettsanlegg. Areal 
til anleggene. 

Rehabilitering av eksisterende anlegg for å gi en funksjonell og bruksmessig 
standardheving. Nye anlegg spesielt for å gi tilbud til barn og unge. Skal 
enkelte typer idrettsanlegg prioriteres, som for eksempel å legge til rette for 
egenorganisert aktivitet som nærmiljøanlegg og friluftsanlegg? 
Hvor skal nye idrettsanlegg i Alta plasseres? 
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2 Behov for nærmiljøanlegg Spesielt i uteområder ved skoler, større boområder og oppholdsområder. 
 

3 Behov for grøntområder Grøntområder i boligområder, nærturterreng, leke og rekreasjonsområder, 
grønnkorridor, snarveger 
 

4 Stimulere til hverdagsaktivitet 
 

Sykle eller gå til skole, fritidsaktiviteter og jobb. Sykkelbyen Alta. 

5 Inaktive del av befolkningen Hvordan legge til rette for fysisk aktivitet for ungdom, innvandrere, eldre, 
funksjonshemmede? Viktig del av folkehelsearbeidet til Alta kommune.  
 

6 Legge til rette for idrettslag og andre 
lag/foreninger innenfor fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 

Tilskuddsordninger, veiledning, anlegg. Stimulere idrettslag til å styrke 
breddeidretten og utvikle toppidrettsutøvere. Barneidrett, ungdomsidrett 
og toppidrett. Hvordan styrke frivilligheten. 

7 Samarbeid mellom fagmiljøer i kommunen, 
videregående skole, universitetet og frivillig 
sektor 

«Vi kan spille hverandre god» 

8 Friluftsaktiviteter i utmark Hvordan informere og legge bedre til rette for fysisk aktivitet i utmark; fjell, 
fjord, skog, vidde og vassdrag. I samarbeid med lag/foreninger. 

9 Integrering av tilflyttere til Alta* Hvordan kan Alta kommune bruke idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som 
virkemiddel overfor nye tilflyttere, for å oppnå god integrering i samfunns- 
og arbeidsliv?  

*Nytt pkt tatt inn av kommunestyret 16.11.15 

 

 

10.0 Kart 
På Alta kommunens hjemmeside, www.alta.kommune.no, vil det være et temakart over anlegg for 

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. På hjemmesiden vil også kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder være tilgjengelig.  
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11.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, 

kommunale tiltak 2017/18 

    

       

       

Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan An svarlig Tema fra 
planprogram, 
virksomhetsplan 

Fysisk aktivitet, 
skoler/ 
barnehager 

      

1.Trivselsledere/trivsels-
agenter er utvidet til også 
å omfatte 8.-10 trinn 

Elever i grunnskole  Eget budsjett 2015-2018 Oppvekst 4 

2.Ett friminutt om dagen 
skal ha styrt fysisk 
aktivitet 

Elever   2015- Oppvekst 4 

3.Kartlegge trygg skolevei 
(barnetråkk) 

Førsteklassinger og 
andre skoleelever 

  2017 Folkehelse 4  
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Tiltak  Målgruppe  Kostnad  Finansiering  Tidsplan  Ansvarlig  Tema fra 
planprogram, 
virksomhetsplan 

4.Friluftsdag vinter for 3. 
og 4. trinn, 
samarbeidsavtale med 
Oppvektskontoret 

Elever i 3. og 4. trinn    Oppvekst  

5.6 skoler blir invitert til 
friluftsdag ved Alta 
folkehøgskole, 30 elever 
fra hver skole 5.-7. trinn. 

5-7. trinn Busstransport Finnmark friluftsråd 2017 Folkehelse  

6. «Aktiv barnehage»  Barnehagebarn   2017-2018 Oppvekst/barn og unge 4 Formål å bedre fysisk 
og psykisk helse. 
Virksomhetsplan nr. 57. 

7.«Aktiv skole» Skolebarn   2017- 2019 Oppvekst/barn og unge 4. Formål å bedre fysisk 
og psykisk helse. 
Virksomhetsplan nr. 58 

Tilpasset aktivitet        

8.”Aktiv fritid” samarbeid 
kommune og 
lag/foreninger  

Mennesker med behov 
for tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

  Innenfor ordinær 
støttekontakt-budsjett 

2017 Oppvekst v/ Hanne 
Merete Kristiansen, Helse 
og sosial  v/ Tonee 
Cecilie Thomassen 

5. Inkludere mennesker 
med behov for støtte i 
det ordinære 
organisasjonsliv. 

9.Videreutvikle 
”Treningskompis” til også 
å gi tilbud til 
nabokommuner.  

Mennesker med behov 
for tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

4.000,- Eget budsjett 2017 Oppvekst/helse og sosial  5. I samarbeid med 
fylkeskommunen og 
idrettskretsen. Ett kurs i 
året for aktuelle i Alta 
kommune 

10.Fagutvikling, kurstilbud 
til treningskompiser, 
aktiviteter/aktivitetsdager.  

Tilbud til de som har 
behov for tilrettelegging  

 Eget budsjett 2017 Oppvekst/helse og sosial 5. I samarbeid med  
Finnmark IK og NIF 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig 
Tema fra planprogram, 
virksomhetsplan 

11.Sommerleir og sommerskole for barn Barn i Alta 600.000 Søker om 500.000,- fra 
nasjonal tilskuddsordning 
mot barnefattigdom 

2017 Kultur 5,9 Virksomhetsplan 105 

12.Dekning av kostnader til fritidstilbud Barn i Alta  Søker om tilskudd fra 
nasjonal tilskuddsordning 
mot barnefattigdom 

2017 Kultur 5,9 Virksomhetsplan 105 

Nye trimtilbud       

13.Sykkelbyen Alta, motivasjon- og 
trafikkopplæring Alle syklister 100.000 Trafikksikkerhetsplan 2017 

Folkehelse-
koordinator 4.Fast tildeling 

Tilretteleggingstiltak       

14.Vinterløyper for «Fatbke» 
løype/trugestier i terrenget, Kaiskuru, 
Sandfallet, Gakori. Samarbeid med 
Nordlysbyen sykkel Hele befolkningen  Eget budsjett 2017-18 

Miljø/park/idrett, 
Folkehelse-
koordinator 6.Forebygge konflikter i skiløypene 

15.Utrede nye spilleflater (idrettshaller) i 
kommunen. En konsekvens av endret 
skolestruktur. 

   2015-2018 Oppvekst 1,6 

16.Fortsette å utvikle merking av skiløyper i 
fjellet Hele befolkningen  15 000 Folkehelse 

Feb/mai. 
Løypene klar til 
vinterferien Miljø/park/idrett  

8. Bollo, Reinbukkelv, Sarves, 
samarbeid med lag/foreninger. 
Kvalitetssikres, bedre standard. 
Lage instruks.  

17.Videreutvikle nettbasert informasjon om 
fysisk aktivitet i naturen med turialta.no Hele befolkningen    2017 

Park/idrett, 
Sykkelbyen 8,4,5 

18.Nasjonal standard på merking av 
Byløypa og nærturer i sentrum Hele befolkningen  Søkt om midler 2017 

Folkehelse-
koordinator 4 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan  Ansvarlig 

Tema fra 
planprogram, 
virksomhetsplan  

19.Merking av 16 sykkelløyper i terrenget 
etter nasjonal standard   

Eget budsjett, midler fra 
fylkeskommunen, Fefo og 
Gjensidige stiftelsen 2017 Sykkelbyen 

8. Er godt i gang, sluttføres 
i 2017 

20.Oppgradere uteområder ved skoler. 
Minst et nærmiljøanlegg ved skolene pr. år.  

Elevene i skoletiden og 
nærmiljøet etter skoletid  Eget budsjett og spillemidler 2013-2018 Miljø/park/idrett 2 

21.Utrede muligheten for tak over 
skateområdet ved Huset/Alta u-skole Ungdom   2017 Kultur 2 

22.Offroad sykkelprosjekt. Kartlegge og 
planarbeid Sykkelmiljøet i Alta   2017 Miljø/park/idrett 8. Virksomhetsplan nr. 93 

23.Legge til rette for selvorganiserte 
aktiviteter. Møtepunkt mellom offentlig 
forvaltning og grupper som driver 
selvorganisert.  

Selvorganiserte. Ofte 
ungdom.   2017-2018 Kultur og park/idrett 5. Virksomhetsplan nr. 95 

24.NM-ski, del 2. FIS- godkjenning med 
sertifikater. Barmarksarbeid kreves. 
Kaiskuru skianlegg.  Langrennsmiljøet   2017-2018 Miljø/park/idrett 6. Virksomhetsplan nr. 94 

25.Tilrettelegge for ulike arrangementer, 
Finnmarksløpet, større turneringer og 
lignende Lag/foreninger    Drift og utbygging Virksomhetsplan nr. 81 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan  Ansvarlig 

Tema fra 
planprogram, 
virksomhetsplan  

Informasjon        

26.Lage en oversikt over grupper/steder 
med fysisk aktivitet/møteplasser. Kartlegge 
og informere. Hele befolkningen   2017 Frisklivssentralen 

5. Virksomhetsplan nr. 
103 

27.Markedsføre utstyrssentral i regi av 
Frivillig sentralen 

Alle som her behov for å 
låne diverse utstyr til 
fysisk aktivitet   2017 

Helse og 
sosial/Folkehelse 
gruppa 

5. Ikke godt nok kjent 
enda. Vurdere om det bør 
lages en brosjyre.  
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12.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
 

Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til: 

1. Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger 
2. Ferdige andre anlegg 
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
4. Påbegynte andre anlegg 
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
6. Søkt om spillemidler andre anlegg 
7. Anlegget er forhåndsgodkjent friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
8. Anlegget er forhåndsgodkjent andre anlegg 

 

Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som ”påbegynt”.  

Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. For beregning av 15 % skal 

merverdiavgiften trekkes fra beregningsgrunnlaget.  
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12.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste.  
(prioritering i forrige plan i parentes,  tallene i hele 1000) 

  

Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- godkj Søkt om 
spillemidler 

Status 

1(1) Rafsbotn IL , 7-er bane kunstgress 2.545 1.060 336    11.07.14 2015,2016,2017 Ferdig 15.02.16, 
har fått 512’ 

2(2) Alta kommune, rehabilitering av traseen 
lysløypa i Eiby 

477  239  155 31 for hele løypa  06.10.14 2015,2016,2017 Ferdig  04.11.15 

3(3) Alta kommune, rehabilitering av 
lysanlegget i lysløypa i Eiby 

319 133  155 31 for hele løypa  06.10.14 2015,2016,2017 Ferdig  04.11.15 

4(5) 

 

Alta kommune, Gnisten idrettshall 10.902 4.543   Ikke vurdert 

PS 108/09 11.12.14 

2015,2016 

2017 Ferdig  30.11.16 

5(6) Alta kommune, Gnisten aktivitetssal 2.735 875    

 11.12.14 

2015,2016 

2017 Ferdig  30.11.16 

6(7) Alta kommune, Gnisten klatrevegg 1.007 419    

 11.12.14 

2015,2016 

2017 Ferdig 30.11.16 

7(13) Bossekop UL, Bossekop stadion lysanlegg 
skøytebane 

 

 

 

664 277 85    10.07.15 2016.2017 Ferdig 09.01.17 
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- godkj Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

8(14) Alta IF , Alta idrettspark nytt sanitærbygg  786 328 95    19.10.15 2016, 2017 Ferdig 28.02.17 

9(4) Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidretts-

banen 

3.043 1.256 369   

 04.12.14 2015,2016,2017 Påbegynt 

10(8) Alta kommune, Finnmarkshallen, 
håndballhall  

90.155  12.500   Ikke vurdert 
PS 107/13 05.06.15 2016,2017 Påbegynt 

11(9) Alta kommune, Finnmarkshallen, 
treningsrom 

9.469  875    
 05.06.15 2016,2017 Påbegynt 

12(10) Alta kommune, Finnmarkshallen, 
aktivitetetssal 

7.781  875    
 05.06.15 2016,2017 Påbegynt 

13(11) Alta kommune, Finnmarkshallen sosialt 
rom 

6.853  625    
 05.06.15 2016,2017 Påbegynt 

14(12) Alta kommune, Finnmarkshallen, 
garderober  fotballhallen 

10.477  750    
 05.06.15 2016,2017 Påbegynt 

15(15) IL Frea , klubbhus ved  kunstgressbanen 908 378 114    04.12.15 2016 .2017 Påbegynt 

16(51) Rafsbotn IL , utskifting av lys lysløype 375 188 56    22.11.16 2017 Kvikksølv og PCB 
50% tilskudd i 

2017 

17(17)  Bossekop UL, lys i turløype, Breverud 599 250               78    07.12.16 2017   

18(54) Alta klatreklubb,  Gnisten buldrevegg 915 381 114    22.11.16 2017  

19(16) Tverrelvdalen IL , rehabilitering av 
skiløypa, del I 

1.118 559 160    09.10.15   
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Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om spillemidler vil de flyttes opp. Det er ikke priorit ert innbyrdes mellom anleggene.  

  

Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler  

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- godkj Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

20(18) Alta SSF/NMK vann og snøprod. 1000 417 150      Oppstart 2018 

21(19)   Alta rideklubb , ridehall 6.745 1.875 375    PS 141/12 
3 mill 

   

22(20)  Alta rideklubb,  utendørs ridebane bane 1 1.739 725 260       

23 (20) Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 2 2.214 875 332       

24(21)  Alta rideklubb,  stall 4.800 875 720       

25(22) Alta rideklubb,  ridesti/luftegård/lager 1.700 708 255       

26(23) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
rehabilitering, merking, omorganisering 

    Ingen endring     

27(24) Alta golfpark , klubbhus 2.100 875 315       

28(25) Alta golfpark , garderobeanlegg 2.100 875 315.       

29(34) Alta golfpark , garasje 1.950 813 292       

30(26) Alta orienteringslag, Kvenvikmoen kart 210 88 25       

31(28) Alta o-lag Gurbutvuobmi –Eiby kart 605 252 73       

32(30) Alta SSF/NMK flomlys 2.300 958 345      Oppstart 2018 

33(31) Alta kommune, tilrettelegging i 
Tollevikfjæra for funksjonshemmede og 
forflytningshemmede 

250 156.    Ikke vurdert 

    

34(34) Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt    Ikke vurdert    V. plan nr. 83 
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status 

35(35) Alta kommune, Sandfallet lysløype 
rehabilitering 

887 370  517 Ingen endring 
    

36(36) Alta SSF/NMK Alta , tidtakerbu 
m/sekretariat og speakertårn 

3.500 1.458 375   
   Oppstart 2018 

37(37) Alta IF ; friidrett, nytt stevnekontor og lager 1.608 670 241       

38(38) FFO/Alta kommune, universelt utformet 
turveg på Sandfallet 

400 200   Ikke vurdert 
   

Søker eksterne 
midler 

39(41) Tverrelvdalen IL , rehabilitering av 
skiløypa del II 

338 141 51       

40(42) Alta IF , rehabilitering av 11-bane 
kunstgress Alta idrettspark med lysanlegg 

10.000  375       

41(44) Alta skytterlag , rehabilitering og utvidelse 
av skytebanen på Kvenvikmoen 

1.600 667 240       

42 Alta IF, Alta idrettspark, undervarme 1.194  179       

43 Alta IF, Alta idrettspark, vanningsanlegg 400  60       

44 Alta IF, Alta idrettspark, tribune ved 
kunstgressbanen 

        Ikke 
tilskuddsberettiget 

45(48) Tverrelvdalen IL , kunstgress på 
eksisterende gressbane 

3.225 1.300 375       Planlegges i 
2018-2019 

46(49) Alta kommune, skatebowl 3.545 1.477        

47(50) Kronstad vel,  11-er bane kunstgress 2.700 1.100 375       

48(52) Rafsbotn IL  lys kunstgressbane 100 42 15       
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 
prosent 

kommuna
l støtte  

Kommunal 
andel for egne 

anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status 

49(53) Rasfbotn IL  garasje 500 208 75       

50 Alta kommune, treningshall i tilknytning til 
ny sentrumskole 

35.000         

51 Bossekop UL, håndballhall i tilknytning til 
BUL hallen 

27.000 Må utredes 375      Avhengig av 
kommunal 
driftsstøtte 

52 Alta turnforening/Elvebakken bygdelag 
flerbrukshall 

32.500 for begge 
hallene 

 375      Avhengig av 
kommunal 
driftsstøtte 

53 Alta turnforening, basishall   375      Avhengig av 
kommunal 
driftsstøtte 

54 Alta kommune, flerbrukshall Alta øst 35.000         

55 Alta IF, lysløype idrettspark og Sandfallet 1.650  248       

56 Alta o-lag, Komsa/Sandfallet/Aronnes kart 140  21       

57 Alta o-lag, Gakori-Øytun kart 215  32       

58 Arena MTB Alta,  Øytun/Jorra med 
trailhead (startområde) 

250  38       

59 Arena MTB Alta Gampvannslia 700  105       

60 Talvik IL, kunstgressbane 11-er 
rehabilitering 

3.250  375       

61 Nerskogen IL, kunstgressbane 11-er 6.000  375       
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 
prosent 

kommuna
l støtte  

Kommunal 
andel for egne 

anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status 

62 Nerskogen IL, rundløpbane for  
terrengsykling 

1.230  185       

63 Alta IF, rehabilitering av trappene ved 
Altabakkene 

         

64 Alta kommune, badeanlegg ved 
Gakorivann 

400 Ikke sp.m       Virksomhetsplan 
nr. 82 
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12.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

1(1) Alta kommune, Elvebakken skole 
aktivitetsflate 

402 201  355 10  06.05.15 2016, 2017 Ferdig 
09.11.16 

3(3) Amtmannsnes bygdelag, lysløype 322 161 38    31.08.15 2016, 2017 Ferdig 
24.11.16 

2(2) Alta IF , Alta idrettspark,  del 1, 
styrketrening 

563 282 68    12.08.15 2016, 2017 Ferdig 
28.02.17 

4(4) Alta IF , Alta idrettspark, del 2a 
klatrestativ 

638 300 78    30.11.15 2016, 2017 Ferdig 
28.02.17 

5(5) Alta IF , Alta idrettspark, del 2b 
trampoline 

706 300 85    30.11.15 2016,2017 Ferdig 
28.02.17 

6(6) Alta IF , Alta idrettspark, del 3, 
multiområde 

277 113 28    30.11.15 2016,2017 Ferdig 
28.02.17 

7(7) Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
sykkelløype 

600 300     30.11.15 2016,2017 Som en del av 
utbygging av 

skolen 

8(8) Alta kommune, utendørs styrketrening 
ved Sandfallet u-skole 

300 150  Bymiljøpris-
midler 

  30.11.15 2016,2017  

 

 

9(15) Alta kommune, Sandfallet  u-skole, 
fotballbane 

815 91      2017 Som en del av 
utbygging av 

skolen 

10 (16) Alta kommune, Susk,sandvolleyballbane 181 84      2017 Utbygging  
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  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

11(24) Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
Minibane 1 og 2 

538 269      2017 Som en del av 
utbygging av 

skolen 

12(25) Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
streetbasket 

168 84      2017 Som en del av 
utbygging av 

skolen 

13(26) Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
bordtennis 

85 43      2017 Som en del av 
utbygging av 

skolen 

Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om spillemidler vil de flyttes opp. Det er ikke priorit ert innbyrdes mellom anleggene 

14(10) Tverrelvdalen IL,  skileik ved 
Gammelsetra 

613 200 pr. 
byggetrinn 

92 pr 
byggetrinn  

      Flere 
byggetrinn 

15(11) Bossekop UL, skileik Breverud 400 200         60       Oppstart 2018 

16(13)  Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-
skole 

300 150  150 10     

17(27) Kronstad vel, sandvolleyballbane 150 75 22       

18(28) Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening 250 125 38       

19 Alta kommune/Alta vid. skole, militær 
hinderbane 

563         

20 Alta kommune/Alta kirke, treningspark 
med joggeløype 

863 300  K026     Virksomhets 

plan nr. 126  

21 Alta kommune/Alta kirke, aktivitetspark 
for ungdom og barn 

612 300  K026     V. plannr. 126. 
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  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

22 Alta o-lag, Amtmannsnes kart 80 40 12       

23 Alta kommune, aktivitetspark ved Talvik 
skole 

479         

 

12.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

1 Alta og omegn turlag, overnattingshytte  
i nordlysobervatoriet Haldde 

         

2 Alta røde kors, rehabilitering av hytte på 
Sarves 

300 125 45       
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12.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune  
Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige 
tall)  

 15 prosent 
kommunal
t tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-

godkjenning 

Søkt om 

spillemidler Status 

Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II 2.295 875             344    Ikke søkt    

Komsa vel, rehabilitering av kunstgress 
bane ved Komsa skole 

1.400 583 210   
   

Avventer 
skoleutbygging 

Alta kommune, sykkelløype Tverrelvdalen 80 40        

Alta kommune, sykkelløype AKG 80 40        

Alta kommune, sykkelløype Øytun 
folkehøgskole 

80 40    
    

Alta IF, Alta idrettspark, kaldhall          

Alta IF, Alta idrettspark klubbhus, 
rehabilitering kafe og kontorer 

1.500 625 225   
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Kilder: 

Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. Rapport fra Strategiutvalget for idrett. Avlevert 08.06.16 til 

Kulturdepartementet. 

lovdata.no 

Regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020. Finnmark 

fylkeskommune 

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. 2016 

Kulturdepartementet 

«Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet». Gunnar Breivik, Kolbjørn Rafoss, 2017 
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Vedlegg 1 Klargjøring av begreper 
 

Idrettsanlegg 

I hovedsak knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten.  

Nærmiljøanlegg 

Utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene skal være fritt 

allment tilgjengelig.  

Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten. 

 
Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder 
friluftsliv og aktiviteter preget av lek. 
 

Friluftsliv 

Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i 
friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har 
valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. Alta kommune ønsker å ha friluftsliv som 
eget begrep for å tydeliggjøre hvor viktig friluftslivet er for fysisk aktivitet og folkehelse. 
 

Grønnstruktur 

Miljødirektoratet definerer grønnstruktur som summen av store og små grønne og 

naturpregede områder i byer og tettsteder. Grønnstrukturen bør utvikles til å bli en grønn 

vev med ferdselsårer innenfor byggesonen, som knyttes sammen med omkringliggende 

naturområder som bymarkene, kulturlandskap, elvekorridorer og områder langs sjøen.  

Utmark 

Eksempel på utmark er skog, fjell og kystområder. 

Friluftsanlegg 

Kulturdepartementet definerer friluftsanlegg som turvei, turløype, turstier, lys til turveier og 

turløyper, dagsturhytter, sanitæranlegg knyttet opp til et utendørs aktivitetsanlegg, sjøsportkart og 

turkart.  

Folkehelse 

Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.  

Folkehelsearbeid 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
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beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 

påvirker helsen. 

Kilder:Kulturdepartementets stortingsmelding 26 (2011-2012), Klima- og miljøverndepartementets 

stortingsmelding 39 (2000-2001), Miljødirektoretet, Folkehelseloven, regjeringen.no. 

 

Vedlegg 2 Idretter i Alta 
 

Følgende idretter er representert i Alta (Kilde: Finnmark idrettskrets, idrettsregistrering 2015) 

Idrett Antall medlemmer 
Alpint 10 
Freestyle 10 

Biljard 12 
Boksing 26 

Dykking 26 
Golf 214 
Hang- og paraglider 6 

Boccia 11 
Fotball 2033 
Friidrett 60 

Håndball 1139 
Hopp 34 
Kombinert 15 

Langrenn 1399 
Sandvolleyball 17 
Volleyball 41 
Innebandy 69 

Leirdue 17 
Judo 76 
Havpadling 22 

Karate 140 
Klatring 167 
Taekwondo 138 
Orientering 64 

Dressur hest 43 

Sprang 15 
Skiskyting 145 
ATV Cross 4 
Enduro 8 

Motorcross 440 
Radiostyrt Motorsport 6 
Roadracing 7 
Snøscooter 449 
Skivebueskyting 2 

Pistol 98 
Svømming  467 

Sledehundkjøring 80 
Gymnastikk og breddeaktivitet 385 

Troppsgymnastikk 43 

Skøyter langløp 24 
Turmarsj 412 
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Bordtennis 8 
Terrengsykkel 351 

Mikrofly 21 
Motorfly 7 
Triatlon 11 

Landevegsykling 74 
Islandshest  13 

 

 

Vedlegg 3 Innspill og andre endringer til handlingsdelen 

idrettsanlegg, frist 16.11.16 
 

 
Alta kommune/Alta IF/Alta vid. skole, 26.09.16 – Militær hinderbane ved Alta vid. skole. Totalkostnad kr. 562.500,-. 
Vurdering: Nærmiljøanlegg som vil være positivt for ungdomsskolene, videregående skole og boligområdene i nærheten. 
Kan også brukes i forbindelse med trening i Finnmarkshallen.  

Alta turnforening/Elvebakken bygdelag, 10.10.16 - ønsker å få flyttet Elvebakken aktivitetshall fra uprioritert liste til 
prioritert liste. Kr. 32.500.000,-. Vurdering: Det er ikke tatt stilling til hvordan skolestrukturen på østsiden av Alta blir i 
fremtiden. Søker arbeider med en søknad om kommunal støtte. Anlegget tas med på prioritert liste for å ha alle muligheter 
åpne. (Det betyr ikke at kommunen har tatt stilling til søknaden om kommunal støtte.)  

Alta golfklubb, 25.10.16 - klubbhus, garderobeanlegg, garasje på Kvenvikmoen golfanlegg er fortsatt aktuelle anlegg. 
Vurdering: Hotellet på Kvenvikmoen er lagt ut til salg, og det vil være nødvendig for golfklubben å ha egne lokaler. Beholdes 
i planen.  

Alta kommune park/idrett/Alta kirke, 25.10.16 – treningsanlegg ved Nordlyskatedralen. Kostnad kr. 762.000,-. Vurdering: 
Positivt for Alta sentrum, både besøkende og de som bor i området. Tas inn i planen under nærmiljøanlegg. Må deles opp i 
ulike anleggsdeler når detaljer er bestemt.  

Gamle Bossekop grendelag, 13.11.16 – bruk av grøntareal mellom Moreneveien og Bossekopveien til treningsapparater, 
snarveg og trimtrapp. Vurdering: Er ikke med i miljø/park/idrett sine planer. Grendelaget må eventuelt planlegge å bygge i 
egen regi. Tilbakemelding om det er aktuelt kan komme i utleggingsperioden.  

Alta o-lag, 10.10.16 –  
o Komsa /Sandfallet/Aronnes kr. 140.000,-. Rehabilitering, nytt innspill  

o Gurbutvuobmi – Eiby kr. 605.000,-. Er i planen fra før.  

 
o Kvenvikmoen kr. 210.000,-, Er i planen fra før.  

o Gakori-Øytun kr. 215.000,-. Rehabilitering, nytt innspill.  

o Nytt nærmiljøkart på Amtmannsnes kr. 80.000,-. Vurdering: Nytt nærmiljøkart på Amtmannsnes tas med, rehabilitering 
av Gakori- Øytun og Komsa/Sandfallet/Aronnes tas med. De andre kartene er i planen. Navn og kostnad justeres. Kartene 
må være 10 år gamle for å kunne søke om tilskudd til rehabilitering.  
 

Arena MTB Alta (Nordlysbyen sykkel, IL Frea, Øytun folkehøgskole (Alta folkehøgskole), offroadfinnmark, UiT Norges 
Arktiske Universitet og GLØD Explorer.16.11.16 - Delprosjekt 1 Øytun/Jorra løyper med trailhead (løypestartområde)kr. 
250.000,-. Delprosjekt 2 Nye Gampvannslia, stibygging, merking, skilting kr. 700.000,-. Vurdering: Begge anleggene tas med 
i planen. En del av Alta som sykkeldestinasjon. Det er også et ledd i å forebygge slitasje i naturen.  
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Talvik IL, 14.11.16 – Kunstgressbane 11-er bane i Talvik, kr. 3.250.000,- Vurdering: Det er i dag et gammelt kunstgressdekke 
på fotballbanen i Talvik, gjenbruk av kunstgress fra Finnmarkshallen. Kunstgresset er uslitt og det er store sprekker i dekket. 
Vi ber Talvik IL vurdere, i utleggingsperioden, om å bygge en mindre bane og heller bruke resten av arealet til andre typer 
anlegg som gir mer variert fysisk aktivitet. For eksempel trimpark, hinderbane, ballvegg. Ved å bygge en mindre bane vil 
investeringen bli mindre og kostnad til drift/vedlikehold vil bli mindre. Banestørrelsen bør vurderes opp mot folketallet og 
behovet i Talvik.  

Alta kommune, Oppvekst, 18.11.16 – uteområder ved barnehagene (innenfor gjerdet), varierte, trygge, spennende 
utelekeplasser. Stor slitasje pga at kommunale lekeplasser i nærheten er lagt ned. Ballbinger ved barnehager. Vurdering: 
Utvikling og utbygging av uteområder ved barnehager må eventuelt tas inn i plan for offentlig uterom for å få finansiert 
prosjektene. Nåværende plan for offentlige uteområder gjelder fra 2015-2018.  
 

Nerskogen IL, 22.11.16 og 25.11.16 – ny 11-er bane ved Saga skole og grendehus, kr. 6.000.000,-. Vurdering: Saga-
Nerskogen området er en raskt voksende bydel og idrettslaget er meget aktivt. Det har lenge vært behov for en fotballbane i 
området. Det settes nå av areal til anlegg i pågående reguleringsplanarbeid. Anlegget tas med på prioritert plass i planen.  

Nerskogen IL, 22.11.16 og 02.12.16 – rundbaneløype for terrengsykling ved Saga skole og grendehus. Kostnader kr. 
1.230.000,-. Vurdering: En del av Alta som sykkeldestinasjon. Også et ledd i å forebygge slitasje i naturen. Det er ingen slike 
anlegg hverken i Finnmark eller Troms. Tas med i planen. Epost sendt til Finnmark fylkeskommune om dette kan være 
nærmiljøanlegg.  
 
Alta kommune, 07.12.16 – uteområdet ved Talvik skole aktivitetspark, kr. 479.000,-. Vurdering: En del av satsningen på 
uteområder ved skolene. Tas med i planen  

Bossekop UL, utvidelse av BUL hallen, kr 27 mill. Bruke eksisterende garderober. Vurdering: Søknad fra Bossekop UL om 
kommunal medvirkning til hallprosjektet vil mest sannsynlig behandles av kommunestyret i løpet av våren 2017. Anlegget 
flyttes derfor til prioritert liste. Anlegget tas med på prioritert liste for å ha alle muligheter åpne.( Det betyr ikke at 
kommunen har tatt stilling til søknaden.)  

Alta kommune, idrettshall, treningshall i håndballhallstørrelse, i forbindelse med ny sentrumsskole. Planlagt ferdigstilt 
høsten 2019. Kostnad: 35 mill Vurdering: Tas med i planen. Skolestruktur for sentrum vil bli avgjort første halvdel av 2017.  

Alta kommune, idrettshall på østsiden av Alta. Kostnad 35 mill Vurdering: Tas med i planen. Er med i investeringsbudsjettet 
for 2018. Må vurderes i forhold til skolestruktur på østsiden av Alta.  

Alta IF, 12.01.16.  

Vanningsanlegg til gressbanene tas ut av planen. Kan ikke søke spillemidler til det. Vurdering: Anlegget var ikke 
spillemiddelberettiget og er bygd uten spillemidler, tas ut av planen.  

Rehabilitering av kunstgressbanen, eventuelt definert som nytt anlegg.  
o Utskifting av kunstgress kr. 2,9 mill + kostnad til grunnarbeid  

o Undervarme kr 1.194.000,-.  

o Vanningsanlegg kr. 400.000,-  

o Nytt lysanlegg kr. 6,9 til 7,9 mill  
Vurdering: Anleggene er en del av rehabilitering av kunstgressbanen og tas med i planen. Kunstgressbanen med lysanlegg er 
en spillemiddelsøknad. Undervarme er en søknad, og vanningsanlegg er en søknad. Nytt fotballstadion tas ut av uprioritert 
liste.  
Lysløype mellom idrettsparken og Sandfallet ønskes flyttet fra uprioritert til prioritert liste fordi den kan være aktuell i løpet 
av et par år. Total kostnad kr. 1.650.000,- for alle byggetrinnene. Vurdering: Bør med i planen, viktig å få tilknytningsløype 
mellom Aronnes og Sandfallet.  

Klubbhus, rehabilitering av kafe og kontorer flyttes fra prioritert liste til uprioritert liste, da prosjektet er planlagt noe frem 
i tid. Vurdering: Prosjektet flyttes til uprioritert liste  
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Tribuneanlegg for kunstgressbanen. Vurdering: Anlegget er ikke tilskuddsberettiget, men tas med for å synliggjøre 
prosjektet.  

K-10 og K-20 bakker Altabakkene. Ønsket at anleggene fortsatt skal være med i planen fordi det kan komme ønske om å 
gjøre noe med hoppbakkene. Vurdering: Anleggene har vært med i planen lenge uten at anleggene har vært realisert. Tas ut 
av planen. Kan komme inn igjen ved en senere anledning.  
 
Kaldhall fotball ønsker tatt inn i planen på uprioritert liste. Vurdering: Kaldhall tas inn på uprioritert liste.  

Rehabilitering av trappen ved Altabakkene. Ønsker å søke om spillemidler. Vurdering: Hvis det skal søkes om spillemidler 
må anlegget være med i planen. Et anlegg må være over 20 år for å kunne søke om rehabilitering. Ser ikke ut som om 
trappa ble rehabilitert ved siste rehabiliteringen av K-75 bakken. Det kan derfor se ut som om trappa er over 20 år. Tas med i 
planen, brukes også som trimtrapp og snarveg mellom Aronnes og Sandfallet. Må få inn kostnader og annen informasjon i 
utleggingsperioden.  
 

Andre endringer i prioritert anleggsplan 

• Alta IF, hopp og kombinert, helårs plastbakke. Anlegget tas ut av planen. Det har ikke vært arbeidet med 
prosjektet på flere år.  

• Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta lufthavn. Anlegget er bygd uten spillemidler og tas ut av planen.  

• Alta o-lag, o-kart Auskarnes. Anlegget er ikke aktuelt og tas ut av planen.  
• Alta o-lag, o-kart Transfarelv. Anlegget er ikke aktuelt og tas ut av planen.  

• Kviby IL, rehabilitering av skiløype. Det har ikke vært arbeidet med prosjektet på flere ut. Anlegget tas ut av 
uprioritert liste. Forlengelse av løypa ned mot boligfelt er bygd uten spillemidler.  

• Amtmannsnes bygdelag, lys i akebakken. Ikke aktuelt å gjøre noe der foreløpig. Tas ut av lista.  
• Tverrelvdalen, rehabilitering av lys kunstgressbane er ikke aktuell nå og tas ut.  
• Alta kommune, sykkelløype ved videregående skole tas ut  
• Alta kommune, fiskeplass Lathari er ikke aktuell og tas ut  
• Alta kommune, Skogvannet bade- og fiskebrygge tas ut  
• Alta kommune, Ballbane Gakorimyra er bygd uten spillemidler og tas ut  
• Alta kommune, Strømsnes fiskeplass tas ut av uprioritert liste  
• Alta kommune, Hjemmeluft tursti, det gjøres enkle tiltak. Vedlikehold. Tas ut.  
• Alta kommune, Kaiskuru flerbrukshall gjøres om til idrettshall Alta øst og flyttes fra uprioritert liste til prioritert 

liste.  
• Alta rideklubb, utendørs ridebane er delt i bane 1 og bane 2. 
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Vedlegg 4 Innspill og andre endringer i handlingsprogram for fysisk 

aktivitet  
 
 
Fra virksomhetsplanen 2017  
• «Aktiv barnehage» formål å bedre fysisk og psykisk helse nr. 57 Oppvekst  

• «Aktiv skole» formål å bedre fysisk og psykisk helse nr. 58 Oppvekst  
• Offroad sykkelprosjekt. Karlegging og plan nr. 94. Drift og utbygging  
• Legge til rette for selvorganiserte aktiviteter og sørge for å gi status i offentlig forvaltning gjennom å finne møtepunkt 

der deres synspunkter høres og blir synliggjort. Nr. 96 Oppvekst og kultur.  

• NM-ski, del 2. FIS-godkjenning med sertifikater. Barmarksarbeid kreves. Kaiskuru skianlegg. Nr. 95. Miljø/park/idrett. 
• Tilrettelegg for ulike arrangementer, Finnmarksløpet, større turneringer og lignende, nr. 82 Drift og utbygging 

• Kartlegge og informere om det lavterskeltilbudet som finnes i Alta kommune, nr. 104. Oppvekst og kultur.  
 
 
Fra Kristin Tørum, helse og sosial 

• Aktivitetsoversikt til Alta kommune revideres årlig. Ansvar:Frisklivssentral/Folkehelsekoordinator  
 
Fra Sykkelbyen Alta/folkehelsekoordinator, epost  

• Jobber fortsatt med sykkelanlegg ved Tverrelvdalen skole og AKG  
• Barnetråkk, ikke startet opp enda  

• Motivasjon/trafikkopplæring fortsetter  
• Vintersykkelløyper/Fatbike jobber videre  
• Nettbasert info om turløyper – videreutvikle med domene turialta  
• Merking av Byløypa skjer i barmarksesongen  
• Markedsføring av utstyrssentralen ikke startet opp enda  
• Sykkelløypene i terrenget blir ferdig i løpet av 2017  
• Turløype til Canyon arbeidet fortsetter  
• Alta folkehøgskole inviterer skoleklasser til vinterfriluftsdag. Finnmark friluftsråd betaler transport. 
• Oversikt fysisk aktivitet/møteplasser overføres til Frisklivssentralen  
• 6 skoler blir invitert til vinteraktiviteter Alta folkehøgskole 

 
Andre endringer 

• Igangsette drift av Frisklivssentral. Er satt i drift. Tatt ut av planen.  
• Brukerundersøkelser om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Tas ut av planen. Miljø/park/idrett har ikke 

kapasitet.  
• Plan for universelt utformet gangsti på Sandfallet, anlegget er med på prioritert liste i anleggsplanen og tas 

ut her.  
• Tilrettelegging og ha fokus på folkehelse ved idrettsarrangement. Tas ut. Fra virksomhetsplan for 2016.  

• Utrede nye spilleflater i kommunen. Fra virksomhetsplan for 2016. Det er 4 hallprosjekt med på prioritert 
liste for anlegg.  

o Bossekop UL, utvidelse av BUL hallen  
o Alta turnforening/Elvebakke bygdelag, en basishall og en flerbrukshall ved 

Elvebakken skole  
o Alta kommune, idrettshall ved en eventuelt ny sentrumsskole  
o Alta kommune, idrettshall i Alta øst  
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Vedlegg 5 Merknader i utleggingsperioden for offentlig ettersyn, frist 

8. mai  
 
Hjemmeluft bygdelag, epost 27.03.17 

Minnet om at fotballbanen i Hjemmeluft har endret dekke og størrelse. Fotballbanen er nå en 9-er bane med kunstgress.  
Vurdering: Banen er tatt inn i opplistingen i kap 8.2. Kunstgresset er gjenbruk av gresset fra Finnmarkshallen. Det er ikke 
anledning til å søke om spillemidler til gjenbruk av kunstgress, derfor er ikke anlegget med i tabellen 12.1 over anlegg som 
søker spillemidler.  
 
Møte med ungdomsrådet 29.03.17 (notater fra møte) 

Ungdomsrådet hadde ingen merknader til delmålene i planen, men de hadde mange ideer til tiltak. 

Idrettsanlegg som gir mest aktivitet: 

• Anlegg for spenst/styrke 

• Anlegg tilpasset egentrening 

• Busser til alpinanlegget 

• Sykkelløyper, informere, med bilde, kart 

• Informere hvor det er fint å gå på tur/hvor er det turstier, at det er bra å bruke trappa ved hoppbakken til trening, 

skilt som viser hvor langt har en løpt, bruke friidrettsbanen til trening.  

• Ha spørreundersøkelser på nett/facebook 

• Parkområder med mulighet for grilling 

• Freesbee 

• Bedre informasjon om hva som faktisk finnes. Bilder og kart på nett. 

• Gjennomføre spørreundersøkelse (på nett) for å finne ut hva ungdom vil ha 

• Etablere kilometermerking i løyper 

Nærmiljøanlegg: 

• Bra å ha ved skolene, men også på sentrum og der folk bor. 

• Jungelgym med skilt med øvelser 

• Skilt med øvelser spredt rundt i lysløypene. 

• Grøntområdene må tilrettelegges for fysisk aktivitet. Det må være løyper, stier (m/km merking), apparater, 

ballnett m.m som innbyr til fysisk aktivitet. 

Gå/sykle til jobb og skole: 

• Konkurranser 

• Lage det kult å sykle 

• Yt (belønning for å gå/sykle) 

• Sykkeltelling med lyd når en passerer 

• Skilt med « You can do it” 

• Motivere 

• #km #konkurranse 

• Hight score 

• App med konkurranse 

• Må være åpen dusj på skolene 

• Det må kjøres motivasjonskampanjer med premier o.l. Apper og digitale løsninger må inkluderes. 

• Det må være en innbydende og motiverende merking på og langs veiene som folk bruker til og fra jobb. 

Minimum 1 time voksenstyrt fysisk aktivitet hver dag. 

• Ble bra mottatt 

• Mer undervisning ute, som å dra til Sandfallet og se på morenen 
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• Det må tilrettelegges for undervisning ute i flere fag. Gym, naturfag m.m er egnet for å økt fysisk aktivitet.  

 

Alle skal ha mulighet til å være fysisk aktive 

• Dans hipp hopp kurs for voksen 

• Lage aktiviteter med andre målgrupper enn idrettsungdom 

• Må være garderober tilgjengelig hvis en skal gå/sykle til skolen. Det må være åpen dusj på skolen/ jobben om 

morran slik at hvis man sykler eller går så kan man gjøre seg skoleklar. 

Fysisk aktivitet i utmark 

• Arrangere event som turer til elva og andre steder som er typiske for Altaværinger 

• Huset (Ungdommens Hus) bør dra på tur med ungdommen, må ha penger til transport 

• Grillturer til Tollevika 

• Det må lages bedre informasjon som hvilke muligheter som finns. Kommunal nettside er ikke brukbart.  

(www.turialta.no)  må etableres. Må også inneholde 3D kart. (nettsiden må ikke se kommunal ut) 

• Det må lages (kule) arrangementer i friluftsområdene og det må ordnes transport til arrangementene  

Tilflyttere 

• Borteboere bør få fortsette med den aktiviteten de har bedrevet på hjemstedet 

• Informasjon på nett og på skolene 

• 10-toppers er bra men bør få en makeover, fresh den litt opp, gi den nytt liv. Ikke lage den typisk kommunal, 

konkurranser ## 

• Bruke ulike plattformer som ungdommen bruker 

• Ha utflukter og event for tilflyttere, med historie om Alta som f.eks demningen og Canyon 

• Det må lages bedre info om hva som finnes i Alta. Info på nett og ved oppstartsmøte for borteboende studenter 

Vurdering: Tiltakene som er forslått er i samsvar med de delmålene planen inneholder. Mange av tiltakene må inn i 

kommunens plan for offentlig uterom for å kunne gjennomføres. Tiltakene tas med i videre planprosesser.  

Stabsmøte oppvekst, møte 07.04.17 

Stabsmøte hadde ingen merknader til delmålene i planen. Det er en utfordring at man ikke får spillemidler til uteområder 

ved barnehager. Barnehageansvarlig føler at uteområdet ved barnehager faller mellom flere stoler og blir ikke prioritert. 

Stabsmøte var positiv til 1 time fysisk aktivitet pr dag i skole og barnehage, men mente det er vanskelig å gjennomføre uten 

friske penger. 

Vurdering: Nærmiljøanlegg som får spillemidler er først og fremst for barn og unge 6-19 år. 1 time fysisk aktivitet må følges 

opp i kommunedelplan for skole og barnehage.  

 

Kulturvirksomheten, møte 19.04.17 

Kulturvirksomheten hadde ingen merknader til delmålene i planen, men mange ideer til tiltak. 

Anlegg og aktivitet for flest mulig mennesker:  

• Da bør vi prioritere åpne anlegg for breddeaktivitet. Vinteranlegg, belysning, skileikbakker også i sentrum. Få 

aktivitet i sentrum hele året. Gåfelt i skiløypene. 

• http://gehlpeople.com/blog/the-social-dimension-of-nature-in-cities/ Østersund 

• http://vinterparken.se/ 

• Innendørs lekeplass, lekeland. Eksempel FYSAK huset i Bergen http://fysakbergen.no/ 
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• Skøytebane i sentrum. Aktivitet i sentrum vinterbruk. Rådhuset med operatak for aktivitet. Klatremuligheter.  

• Det må være adkomst til grøntområdene med lys. Skilting. Snarveger. Ofte mørkt fra husene til lysløypa. Må bli 

bedre på skilting og informasjon.  

• Hva med bussen, da går også folk mer enn om de kjører bil.  

• 1 time fysisk aktivitet pr dag i skole og barnehage. Kan det være et svar på noen av folkehelseutfordringene for 

barn og unge? 

 

• Bevistgjøre idrettslag hvordan ungene kommer seg til trening.  

• Gratis transport fra sentrum til friluftsområdene. Ta vare på og informere om ikke motoriserte friluftsområder.  

• I Alta er det voksenopplæringen, Sisa og Alta bibliotek som bruker aktivitet som integrering av tilflyttere. I tillegg 

til lag/foreninger.  

Vurdering: Tiltakene som er forslått er i samsvar med de delmålene planen inneholder. Mange av tiltakene må inn i 

kommunens plan for offentlig uterom for å kunne gjennomføres. Tiltakene tas med i videre planprosesser.  

 

Miljø, park og idrett, møte 24.04.17 

• Generelt speiler ikke forordet tiltakene i planen. Planen er alt for lite konkret i forhold til hva Alta kommune skal 
gjøre for å få inaktive til å bli mer aktive. Planen bør bli mer konkret og mer forpliktende. Strategiene er OK.  

• Planen er altfor mye fokusert på anlegg og ikke på aktivitet. Det å bygge anlegg er ikke nok til å få inaktive til å bli 
aktive.  

• Planen bør medvirke til at Alta kommune årlig setter av ressurser til gjennomføring av tiltak. Størrelsesorden 0,5 
% av Helse- og sosialbudsjettet, tilsvarer ca 2,2 mill. Dette kan være litt lite hvis det også skal lønne stillinger og 
generere aktivitet både hos Frisklivssentralen og SISA. Bør kanskje økes til 1 %. 4,5 mill.  

• Under hver strategi bør det komme tiltak som det settes av midler til.  
• Frisklivssentralen, og det arbeidet som gjøres der, bør komme mer frem.  
• Det arbeidet Sisa gjør bør komme mer frem.  
• Strategi 3.6 Hverdagsaktiviteter: Sykle/gå/buss til skole/jobb er et tema i Plan for energi, miljø og klima. Dette er 

også et tema innen folkehelse og skoleplanlegging. Folkehelsekoordinatoren har som eksempel ansvaret for den 
årlige Mobilitetsuka.   
 

Vurdering:  

• Det er en utfordring å lage konkrete og forpliktende planer når planen går på tvers av alle tjenesteområder. Som 

et svar på merknaden fra miljø/park/idrett har vi under hvert delmål satt hvem som er ansvarlig for å jobbe videre 

med delmålet.  

• Planen er også en anleggsplan, men vi har prøvd å vise hvilke aktiviteter som Alta kommune bør fokuserer på. 

• Vi anser det som urealistisk å lage en så detaljert plan at det kan fastsettes beløp på de ulike tiltakene. Planen 

gjelder for alle tjenesteområdene og det blir opp til rådmannen å prioritere tiltakene i virksomhetsplaner og 

budsjettarbeid. 

• For Frisklivssentralen, se egen uttalelse. 

• De to siste punktene er tatt til etterretning.  

Midtbakken grendelag, brev datert 05.05.17 

1. Positiv til intensjonen om at alle skal ha et grøntområde innen en radius på 300 m.  
2. Ballbinger bør ikke plasseres nært boliger.  
3. Lekeplasser og friområder må beholdes selv om det er perioder de ikke er i bruk. Generasjonsskifte vil medføre at 

områdene blir etterspurt igjen.  
4. Positiv til målet om 1 time fysisk aktivitet pr dag i skoler og barnehager.  
5. Brøyting av g/s vegene må prioriteres foran bilveger. 
6. Kommunen bør gjeninnføre nærmiljøtilskudd for lag/foreninger som ønsker å gjøre noe med lekeplasser og 

friområder i sitt nærmiljø.  
7. Grendelaget oppfordrer til å beholde de områdene som er igjen til offentlig formål som skoler, 

idrettsanlegg/nærmiljøanlegg, og verne om Komsa som viktig tur- og rekreasjonsområde.  
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Vurdering:  

1. Tas til orientering 
2. Vil bli tatt hensyn til ved fremtidig bygging av ballbinger 
3. Tas til orientering 
4. Tas til orientering 
5. Er en kjent problemstilling som det jobbes med 
6. Oppfordrer grendelaget om å ta kontakt med miljø/park/idrett hvis det er konkrete prosjekt som det jobbes med 
7. Tas til orientering.  

 
Frisklivssentralen, epost sendt 08.05.17 

1. Pkt 3.7 Skoler og barnehager  

Hva med å nevne Aktiv skolestart og Aktiv barnehage, samarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen og Barn- og 

ungetjenesten, som viktige satsingsområder?  

2. Pkt. 3.8 Inaktive 

Rehabiliteringsavdelingen har etablert en aktivitetsgruppe, AKTIV, for barn i alderen 7-11 år som faller utenfor 

organisert idrett. Dette med hensikt i å gi bevegelsesglede og bevegelseserfaring til barn med overvekt/inaktive 

barn for å ivareta god helse.  

3. Pkt 3.11 Friluftsliv i utmark 

Ved kartlegging av friluftsområder vil også Frisklivssentralen kunne bidra med å spre budskapet og aktivt gjøre 

områdene kjent for egne deltakere.  

Forslag til 

4. pkt 3.13 Økt kunnskap om fysisk aktivitet (helse) i befolkningen 

Frisklivssentralen i Alta er en forebyggende og helsefremmende helsetjeneste og fungerer som et 

kompetansesenter innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse. Ved å tilby hjelp og støtte til å 

endre levevaner gjennom oppfølgingsperiode, kurs, arrangement og/eller veiledning bidrar dette til økt kunnskap 

om egen helse i befolkningen. Tilbudene i Frisklivssentralen gjenspeiler kommunens behov sett etter kartlegging 

av helsetilstanden i Alta, som lokale folkehelseindikatorer og statistikk. 

5. Pkt 8.1 Frisklivssentralen i Alta 

Frisklivssentralen i Alta ble i 2016 etablert som en kommunal tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende 

helsetjeneste og kompetansesenter. Frisklivssentralen har som mål å gi hjelp og støtte til personer med behov for 

eller ønske om å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse. Tilbud i 

Frisklivssentralen gis gjennom en 12-ukers oppfølgingsperiode med helsesamtaler, kurs, arrangement og/eller 

individuell veiledning etter behov. 

Vurdering: 

1. Er tatt med under punkt 8.1 

2. Er tatt med under punkt 8.1 

3. Tas til orientering 

4. Er tatt med under 8.1. Innspillet er tatt med under beskrivelse av nåsituasjonen og blir en del av punkt 3.8 Inaktive.  

5. Er tatt med under punkt 8.1.  

 

 

Eldrerådet, møte 08.05.17, PS 17/17 

«Eldrerådets innspill til rullering av plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv:  
Fysisk aktivitet, balanse- og styrketrening er viktig for eldre. Dette kan gi bedre livskvalitet som igjen kan føre til at eldre blir 
mer selvhjulpen i egen bolig. Helsedirektoratets nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting – for dem over 65 
år, kan gi tips om dette.  
Følgende tiltak foreslås:  
- Beboere på sykehjem og brukere av eldresenter må gis mulighet for regelmessig fysisk aktivitet.  

- Hjemmeboende eldre bør få tips om øvelser som kan bli regelmessig egentrening.  
 
Når det gjelder tilgjengelighet til friluftsliv med mulighet for fiske i ferskvann kan tilretteleggingen som er gjort ved 
Kuvannet rehabiliteres. Det har tidligere vært tilrettelagt med veg helt frem og tilrettelagt sti langs del av vannet.  
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Det må legges til rette for at hjemmeboende eldre kan benytte seg av de gode friluftsmuligheter som finnes i kommunen. 

F.eks regelmessige gruppeturer eller lignende.» 

Vurdering:  

Tiltakene som gjelder Helse og sosial vil bli tatt med i arbeidet med kommunedelplan for helse og sosial.  

Gjennom Plan for offentlig uterom har Alta kommune prioritert friluftsområder nært der folk bor og de mest brukte 

områdene.  

Rådet for likestilling av funksjonshemmede, møte 09.05.17, PS 23/17 

1. Innhente informasjon for å utarbeide en oversikt over hvor langt særforbundene innen idretten har kommet i 
utviklingen av sitt tilbud til funksjonshemmede utøvere i Alta kommune. Oversikten vil gi funksjonshemmede en 
større valgmulighet.  

2. Merking, skilting i denne plans sammenheng må være universelt utformet og være tilgjengelig for alle typer 
funksjonshemminger.  

3. Det opprettes en årlig tilrettelagt friluftsdag for funksjonshemmede i Alta kommune. 
Vurdering:  

1. Under tiltak nr. 26 bør Frisklivssentralen også innhente oversikt over tilbud for funksjonshemmede. 

2. Tas til etterretning. 

3. Bør vurderes som et tiltak i Miljøuka.  

Vedlegg 6 Saksfremlegg og vedtak sluttbehandling 

 
SAKSFREMLEGG  
Saksnummer: 16/108-67  
Arkiv: 144  
Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen  
Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017  
 

Planlagt behandling:  
Kommunestyret  
Planutvalget  
Hovedutvalg for helse- og sosial  
Hovedutvalg for næring,drift og miljø  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 

Administrasjonens innstilling:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret revidering av Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2029, datert 16.05.17  
 

Saksutredning:  
Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2029, datert 16.05.17  
Andre saksdok.: Dokumenter i 17/108  
 

Bakgrunn:  
Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en kommunal plan som grunnlag for tildeling av 
spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.  
Alta kommune utarbeider sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som en kommunedelplan, i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-1. Kommunedelplanen et politisk dokument som skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål 
innenfor området.  
Kommunedelplanen revideres hvert 4. år. Planen følges av et handlingsprogram med tiltak for gjennomføring av 
målsettingene. Handlingsprogrammet revideres årlig.  
Alta kommune reviderte hele planen i 2012, og handlingsdelen ble sist rullert i 2016.  
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av 
arealer. Areal til anlegg må derfor følges opp i kommuneplanens arealdel.  
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Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetene for oppvekst og kultur, drift og utbygging, helse og sosial, 
avdeling for samfunnsutvikling og Alta idrettsråd.  
 
Følgende har vært med i arbeidsgruppa:  

• Tor Helge Reinsnes Moen, kulturvirksomheten (leder)  
• Per-Erik Bjørnstad, Miljø/park/idrett  

• Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelserådgiver/Sykkelbyen Alta  
• Veslemøy Grindvik, avdeling for samfunnsutvikling  

• Kristin Tørum, Helse- og sosial  
• Petter Oseberg, Alta idrettsråd  
• Magni Breivik/Aina Nordstrand, Oppvekst  
• Aase-Kristin H. Abrahamsen, kulturvirksomheten (sekretær)  

 
Kartløsning: Roy Knudsen, oppmåling og byggesak  
 
Styringsgruppe er rådmannens ledergruppe. Leder av prosjektgruppa har vært kulturleder. Kulturvirksomheten har hatt 
ansvaret for prosessen.  
 

 

Høring/merknader:  
 
Under offentlig ettersyn har det blitt orientert om planen i møter med eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Alta idrettsråd er representert i arbeidsgruppa. Det har vært informert om planen i interne 
møter i kommunen. Det har vært annonse i Altaposten og sak på kommunes hjemmeside. Det er sendt brev til berørte 
parter.  
 
 
I utleggingsperioden har det kommet inn innspill fra følgende:  

• Hjemmeluft bygdelag  
• Ungdomsrådet  
• Kulturvirksomheten  
• Miljø/park/idrett  
• Midtbakken grendelag  
• Frisklivssentralen  
• Eldrerådet  
• Rådet for likestilling av funksjonshemmede  

 
Alle innspillene er vurdert i vedlegg 5 i planen.  
 

 

Økonomiske konsekvenser:  
I handlingsprogrammet for fysisk aktivitet er tiltakene dekt innenfor kommunens budsjett og gjennom ekstern finansiering. 
Mange av tiltakene er hentet fra kommunens virksomhetsplan.  
I handlingsprogrammet for anlegg er de kommunale anleggene som er bygd finansiert gjennom kommunale vedtak og 
spillemidler. Anlegg som er bygd av lag/foreninger er finansiert med spillemidler, 15 % kommunalt tilskudd, dugnad, gaver, 
lån og egenkapital.  
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De anleggene som ikke er påbegynt har ikke dokumentert finansiering. Noen av de private anleggene er avhengig av 
særskilte kommunale vedtak. Før det kan sendes inn søknad om spillemidler må finansieringen være dokumentert.  
Pr. dato er det en venteliste på 15 % kommunalt tilskudd på kr. 206.533,-.  
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en plan som berører flere tjenesteområder. Det blir opp til rådmannen og 
kommunestyret å prioritere tiltakene i virksomhetsplaner og budsjettarbeid.  
 

Vurdering:  
Det er ingen endringer på hovedstrategi, hovedmål og delmålene i forhold til forrige politiske behandling (utlegging 
offentlig ettersyn). For at planen skal bli mer konkret har vi under hovedmålet og under hvert delmål kommet med 
eksempler på tiltak. Under hvert delmål har vi også angitt hvem i Alta kommune som har oppfølgingsansvar. 
Kulturvirksomheten må være aktiv i forhold til planprosesser som berører delmålene.  
Følgende planer berøres:  

• Rullering av handlingsdelen av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Årlig rullering  

• Kommunedelplan for skoler og barnehager. Planarbeidet er startet opp.  
• Kommuneplanens arealdel. Planarbeidet er startet opp.  

• Plan for offentlig uterom. Start rullering i 2018.  
• Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Planarbeidet startet opp.  

• Folkehelse i Alta. Pågående planlegging  
• Kommunedelplan for helse og sosial. Planarbeid startet opp.  

• Alta kommunes årlige virksomhetsplan. Årlig rullering.  
 
 

 

Vedtak i kommunestyret 
 

 

Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 20.06.2017  
Sak: PS 55/17  
Resultat: Innstilling vedtatt  
Arkiv: 144  
Arkivsak: 16/108-73  
Tittel: SP - KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017  
 

Kommunestyrets behandling:  
 

Behandling:  
Innstillingen vedtatt enstemmig.  
 

 

Kommunestyrets vedtak:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret revidering av Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2029, datert 16.05.17 


