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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk 
kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og 
friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av 
planprosessen etter bestemmelsene i Plan – og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. 
år, sist i 2008. Handlingsprogrammet rulleres hvert år, sist vedtatt i kommunestyret 20.06.11.  
 
Alta kommune har utarbeidet idrettsanleggsplaner siden 1989.  
 
Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom kultursektoren, drift- og utbyggingssektoren, 
barn- og ungesektoren, helse- og sosialsektoren, samfunnsavdelingen og Alta idrettsråd. 
Kultursektoren har hatt sekretariatet.  
 
Tidsplan 

• Oppstart vedtatt i planutvalget 9. november 2011  
• Frist for innspill 15. januar 2012 
• Planutvalget la planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker, med frist for tilbakemelding 3. 

mai 
• Sluttbehandles i kommunestyret 25. juni 2012 

 
 

1.2 Formål 
Kommunedelplanen er et strategisk plandokument som skal ligge til grunn for videre 
planlegging av idretts og friluftslivsanlegg og prioritering av tiltak i planperioden.  Planen 
skal synliggjøre og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv. 
 
Planen skal bidra til: 

• Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv 
 
• Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder 

for idrett og friluftsliv som vil sikre et bredt og helsefremmende tilbud 
 

• Samordne de ulike sektorenes arbeid med fysisk aktivitet 
 

• Et bredt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner for å sikre arealer for 
friluftsliv, idrettsaktivitet og lek både sentralt og i nærmiljøet, samt å samordne 
behovene 

 
• Å følge opp behovet for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unge 
 

• En oversikt over kostnader ved bygging av idretts og friluftsanlegg og synliggjøring 
av behovet for ressurser til drift og vedlikehold av anlegg  

 
• Synliggjøre behovet for å utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold  
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2.0 Resultatvurdering 
 

2.1 Fysisk aktivitet 
Hovedmål er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen gjennom tilrettelegging av 
aktivitetstilbud.  
 
Alta kommune har ansvaret for å arrangere Byløyperennet og Alta 10-toppers.  
 
Byløypa er en tur/skiløype som binder sammen lysløypene i tettsteds-Alta fra Tverrelvdalen til Øvre Alta. Langs 
løypa settes det ut 6 poster. De som tar 4 av postene får en premie. Det er gratis å være med. Mange skoler og 
barnehager benytter seg at denne muligheten til å være ute på ski.  
 
Alta 10-toppers arrangeres i samarbeid med Kviby IL, Rafsbotn grendelag, Nerskogen IL, Kaiskuru IL, IL Frea 
og Talvik Jeger- og fiskerforening. På 10 fjelltopper fra Kviby til Talvik er det satt opp en postkasse med bok. Vi 
trekker premie på hver topp og en hovedpremie blant de som har gått alle 10 toppene.  
 
 
Byløyperennet 
 
År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Antall deltakere 880 1.376 1.727 2.312 2.777 2.948 3.513 1.840* 
*dårlige snøforhold i løypa og annen premiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 10-toppers 
 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Deltakere 533 1.759 16.106 21.077 24.112 28.183 
Vi begynte med å registrere turgåere på 2 topper og endte på 10 topper i 2010 og 2011. 
 
 

• Antall deltakere i de trimarrangement som kommunen har ansvar for har økt, se 
tabellene over 

• Et viktig tiltak er at barn går/sykler til/fra skolen. Vi har ikke nådd målene i 
planperioden og i samarbeid med prosjektet ”Sykkelbyen Alta”, vil vi arbeide videre 
med tiltaket. 

• Fritidstilbud for mennesker som trenger ekstra oppfølging er under stadig utvikling. 
Det er holdt to kurs innefor konseptet ”Treningskompis”.  

• Trimtilbudene for hele befolkningen som f.eks Byløyperennet og Alta 10-toppers er en 
suksess og vil bli videreført.  
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• Det vil bli satt i gang ulike tiltak i forbindelse med prosjektet ”Sykkelbyen Alta”. 
Innsatsområdene vil være innenfor skole, arbeidsreiser og fritid. Sykkelbyen Alta 
(2010-2013) har som visjon å få flest mulig til å sykle, hele året. Med tellinger skal 
man dokumentere om der er en økning. Se pkt 5.4. Vi vet ikke om antall syklende har 
økt før etter prosjektperioden.  

• Alta kommune er nå eier av lysløypene i Kaiskuru, Sandfallet, Komsa og 
Skoddevarre. Og har brukt mye ressurser spesielt i Kaiskuru og Skoddevarre for å få 
løypene til å bli gode helårsløyper. Vi har ingen målinger, men mener at antall brukere 
øker. For å få eksakte tall må det etableres en teller i løypene. Dette skal vurderes.  

 

2.2 Andre arena for fysisk aktivitet 
Nordlysbadet åpent i januar 2011. I 2011 var der ca 131.000 besøkende, i tillegg til 23.000 
skoleelever og alle som trener på treningssenteret. I følge daglig leder er besøkstallet for 
badeanlegget og treningsfasilitetene godt over 200.000. Nordlysbadet har stor betydning for 
grupper som ikke bruker tradisjonelle idrettsanlegg.  
 
Andre treningsmuligheter er både på tradisjonelle treningssenter og hos fysioterapeuter og 
manuell terapeuter. Totalt er det 5 private bedrifter som tilbyr treningsfasiliteter i Alta. 
Trenden i Alta er at antall medlemmer i treningsstudioer øker.  
 

2.3 Sykkelbyen Alta 
Alta kommune samarbeider med Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune om et 3-årig 
prosjekt som har som mål og øke antall syklende i Alta. Total er budsjettet på 15 mill kroner. 
Innsatsområdene er bl.a. skole, arbeidsreiser, fritid og fysiske tiltak. Tiltakene er bl.a. 
motivasjonskampanjer og bygging/rehabilitere snarveger.  
 

 
 
 

2.4 Anleggsutbygging 
Hovedmål for anleggsutbyggingen er at alle grupper i befolkningen skal ha muligheter til å 
være fysisk aktiv hele året.  
 
Antall ordinære idrettsanlegg på prioritert liste har fra 2008 til 2012 økt fra 33 til 62. I tillegg 
er 8 ordinære anlegg flyttet til uprioritert liste. Antall spillemiddelsøknader på ordinære 
idrettsanlegg har økt fra 13 i 2008 til 28 i 2012. Det har vært bygd mange nye ordinære 
idrettsanlegg i planperioden. Store utbygginger som Alta golfpark og på Breverud er 
gjennomført av idrettslag.  
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Antall nærmiljøanlegg i planen er blitt redusert fra 16 til 10 anlegg. 4 nærmiljøanlegg er 
flyttet til uprioritert liste. Antall spillemiddelsøknader på ordinære nærmiljøanlegg har minket 
fra 6 i 2008 til 3 i 2012.  En av grunnene til at det er nedgang på nærmiljøanlegg kan være at 
det er lang ventetid på spillemidler på ordinære nærmiljøanlegg, men det er ingen ventetid på 
mindre nærmiljøanlegg. Det kan gjøre at man heller legger ressurser i mindre nærmiljøanlegg, 
som har en øvre kostnadsgrense på kr. 80.000,-. Alta har fått spillemidler til 14 mindre 
nærmiljøanlegg siden 2008. Bygging av nærmiljøanlegg er viktig i et folkehelseperspektiv og 
det er urovekkende at antall nærmiljøanlegg på prioritert liste/antall spillemiddelsøknader er 
redusert i planperioden.  
 
 

 
 
 
De endringer som er gjort i prioritert anleggsplan er: 

• Tatt ut de anleggene som har fått alle sine spillemidler 
• Flyttet anlegg, som har vært på prioritert liste en stund uten at noe er skjedd, til 

uprioritert liste 
• Tatt ut anlegg på uprioritert liste som ikke ansees som aktuell lenger. 
• Tatt inn 4 nye anlegg på prioritert liste for ordinære anlegg (skrevet i kursiv) 
• Tatt inn 2 nye anlegg på prioritert liste for nærmiljøanlegg (skrevet i kursiv). 

 
Se vedlegg 2 og 3. 
 
 
 

3.0 Nasjonale og regionale føringer 

3.1 Nasjonale føringer 

3.1.1 Fysisk aktivitet og idrett 
 
Både innenfor fysisk aktivitet og idrett er der nasjonale forventninger for kommunal innsats. 
Fra nasjonale forventninger til kommunal planlegging har vi plukket ut følgende stikkord:  

• Legge til rette for aktiv livsstil med fysisk aktivitet og økt friluftsliv for hele 
befolkningen 

• Sammenhengende forbindelser for gående og syklende 
• Videreutvikle sammenhengende grønnstruktur, grønne lunger og vannmiljø 
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• Styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen 
• Utjevne sosiale helseforskjeller 
• Fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø for den samiske befolkningen 
• Universell utforming 

(Kilde: regjeringen.no) 
  
Statlig idrettsanleggspolitikk har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet slik at flest mulig kan være aktive. Statens viktigste målgrupper er 
barn fra 6-12 år og ungdom fra 13-19 år. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet med stort brukerpotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale 
virkemidler for å innfri de statlige målene. Alle anlegg som mottar spillemidler må oppfylle 
kravene til tilgjengelighet/universell utforming.  (Kilde: ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2011).  

3.1.2 Folkehelse 
I den nye Loven om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 1. januar 2012 er kommunalt, 
fylkeskommunalt og statlig folkehelsearbeid samlet i én lov. Kommunen har med dette fått et 
helhetlig ansvar for folkehelse.  
 
Folkehelseloven har til formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven skal sikre at kommuner, 
fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og legge til rette for et 
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Hele befolkningen er målgruppen i 
folkehelsearbeid. Helse skapes der folk lever. Skole og barnehage, arbeidsplass, bo- og 
nærmiljø er de arenaer der dagliglivet vårt utspiller seg, og er derfor sentrale arenaer som må 
prioriteres i et målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid.  

 
3.2 Fylkeskommunale føringer 

3.2.1 Fysisk aktivitet og idrett 
Eksempel på delmål er: 

• Reduserer sosial ulikhet 
• Gi alle muligheter til å være fysisk aktive i sitt nærmiljø 
• God tilgang på svømmetilbud 
• Legge til rette for både topp og bredde idrett 
• Legge til rette for samiske idrettsaktiviteter 
• Fokusere på universell utforming 

Kilde: Regionale kulturstrategier for Finnmark 2008-2014: 

3.2.2 Folkehelse 
Finnmark fylkeskommune har inngått partnerskap med kommuner i Finnmark om 
folkehelsearbeid. Partnerskapet åpner opp for tilskuddsordninger knyttet til helsefremmende 
tiltak i kommunen. Fra 2012 vil det være fokus på helsefremmende tiltak på skolen. Å jobbe 
for å skape positive opplevelser knyttet til aktiviteter som gir gode levevaner i tidlig alder vil 
kunne gi store ringvirkninger for samfunnet, så vel som for det enkelte individ. Skolen er en 
arena hvor barn og unge tilbringer store deler av dagen. Å jobbe med helsefremming på 
skolen en meget god måte å praktisere det samfunnsrettede folkehelsearbeidet på, i tråd med 
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en “helse i alt vi gjør”- målsetting. I tillegg er dette et viktig arbeid for å utjevne sosiale 
helseforskjeller. 
 
Universell utforming  
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 
spesiell utforming. Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe, uavhengig av 
alder og funksjonsevne. Finnmark fylke er et pilotfylke på universell utforming, og Alta 
kommune er ressurskommune for Finnmark fylkeskommune i dette arbeidet. Friluftsliv er et 
av delprosjektene til Finnmark fylkeskommune  
 

4.0 Kommunale føringer 
 

4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.03.04, er kommunens øverste strategidokument og 
definerer mål og retningslinjer for Alta kommune i årene fremover. Kommuneplanens 
samfunnsdel har blitt til gjennom et bredt anlagt arbeid der politikere, administrasjon i 
kommunen, kommunes innbyggere, lag/foreninger og næringsliv har medvirket. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel har seks hovedmål.  To av hovedmålene har direkte 
sammenheng med kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. 
 
 
Hovedmål 2 Miljø og bærekraftig utvikling 
Alta vil at aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje innenfor naturens bæreevne, 
i et rent, ryddig og trivelig nærmiljø 
 
Alta vil bevare sitt grønne preg 

• Sikre allmennheten god tilgjengelighet til natur og nære friområder – både for 
naturopplevelser, fysisk aktivitet, læring og høsting.  

 
 

 
Hovedmål 3 Livskvalitet og velferd 
Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstvilkår og et samfunn der 
vi tar vare på hverandre 
 
 
Alta vil ha varierte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsliv 

• Tilrettelegge for idrettsutfoldelse – både i bredden og på toppen – som 
helsefremmende, trivselskapende og forebyggende element 

• Tilrettelegge og stimulere til større deltagelse i friluftsliv 
• Alta vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig kulturbærer i vårt samfunn 
• Støtte opp under den unike ressursen som frivillige lag og foreninger representerer 

gjennom idealisme, engasjement og dugnadsånd. 
• Bidra til gode arbeidsvilkår for kommunens ulike lag- og foreninger 
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Alta vil ha gode og trygge oppvekstmiljø 

• Motivere unge gutter og jenter til allsidig fysisk og kulturell aktivitet 
• Tilrettelegge for trygge ferdselsårer – spesielt mellom hjem, skole og fritidsaktiviteter.  

 

5.0 Status og utviklingstrekk i kommunen 

 

5.1 Befolkningsutvikling i kommunen 
Alta kommune har opplevd jevn befolkningsvekst over flere tiår. Særlig siste tiåret har 
befolkningsveksten skutt fart. Per 1.1.2011 bor det 19071 personer i kommunen. Som figuren 
viser, er veksten ikke jevnt fordelt geografisk. I 2002 bodde om lag 72 prosent av 
befolkningen i de tre definerte tettstedene i kommunen: Alta, Rafsbotn og Tverrelvdalen. I 
2011 har denne andelen steget til 79 %, hvorav 75 % i Alta by alene. Sentraliseringstendensen 
i kommunen ser altså ikke ut til å avta. 
 
Ønsket om å konsentrere mest mulig av befolkningsveksten i Alta by er nedfelt i 
kommuneplanen. Den nye arealdelen til kommuneplanen legger føringer for arealpolitikken 
fram mot 2030, og planen har tatt høyde for en årlig befolkningsvekst på 1 %. 

Befolkning i tettsteder og spredt - Alta
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Demografisk er det også interessant å merke seg endringer i og mellom aldersgruppene i 
befolkningen. Figuren over 10-årsgrupper i kommunen viser noen tendenser i 
sammensetningen. Det er verdt å merke seg vekst i antall tenåringer, samt de over 60. 
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Befolkning etter alder - Alta
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Summen av utviklingstrekkene i Alta gjør at det blir større press på de grønne arealer i 
sentrums-Alta. Det blir derfor viktig å synliggjøre betydningen av å ha areal til idrettsanlegg 
og friluftsområder i nærheten av der folk bor, samt sammenheng i grønnstrukturen i byen for 
å sikre enkel tilgang til slike. 
 
Se vedlagte temakart over grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. 
 

5.2 Lag/foreninger 
Idrettslagene gjør en meget viktig jobb i forhold til å gi tilbud om aktiviteter som fremmer 
fysisk aktivitet, spesielt til barn/unge. Vi har fortiden 40 ulike idrettslag i Alta innenfor 
følgende idrettsgrener: 
 
 
Styrkeløft, vektløfting Boksing Dykking 
Golf Luftsport Helsesport/Boccia 
Fotball Friidrett Håndball 
Innebandy Langrenn Hopp/kombinert 
Volleyball Skyting Judo 
Padling Karate Klatring 
Tae Kwon-Do Orientering Ridning 
Skiskyting Svømming Hundekjøring 
Motorsport-sykkel/snøscooter/bil Skateboard/Snowboard/ Down hill 

sykling 
Turn 

Skøyter Bordtennis Sykkel 
Kilde: Finnmark idrettskrets 
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Tallene nedenfor viser at i overkant av 6000 personer er aktive i idrettslag i Alta (samme 
person kan være registrert flere ganger hvis den bedriver ulike idretter).  
 
År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aktivitetstall 4.689 4.475 5.615 5.227 4.408 5.921 6.760 5.904 5.449 5.844 6268 
Kilde: Finnmark idrettskrets. 
 
Mange idrettslag har ulike trimarrangement i løpet av et år. Det er toppturer, trim i sal, 
gangmarsjer, sykkelløp og skirenn.  
 
Alta- og omegn turlag (tilknyttet Den Norske Turistforening), speidere, 4 H klubber, 
grendelag og de ulike jeger- og fiskerforeninger er eksempler på andre typer lag/foreninger 
som tilbyr aktiviteter for hele familien.  

5.3 Folkehelse 
Alta kommune har jobbet med folkehelse i mange år, men arbeidet var lite systematisert. I 
forbindelse med kommunens deltakelse i FYSAK- prosjektet (2004-2007) og 
folkehelseprosjektet (2007-2009) har Alta kommune fått synliggjort og igangsatt en rekke 
aktuelle folkehelsetiltak.  
 
Alta kommune har inngått partnerskap med Finnmark fylkeskommune om folkehelsearbeid. 
Den kommunale folkehelsegruppen har et helhetlig ansvar for folkehelsearbeidet i 
kommunen, og vil i løpet av 2012 kartlegge og analysere folkehelseutfordringer for Alta 
kommune. I tillegg er det etablert en tverrsektoriell FYSAK- gruppe, denne gruppen har 
ansvar for handlingsplan for fysisk aktivitet, kommunale tiltak.  
 

5.4 Universell utforming 
Alle nye idrett og friluftsanlegg som etableres skal være tilgjengelig/universelt utformet Et 
tilgjengelig friluftsområde som er forsøkt universelt utformet fungerer godt for de fleste. Det 
er avdelingen for miljø/park og idrett som har det kommunale ansvaret for å tilrettelegge 
friluftsområder.   
 

6.0 Analyse av behov 
 

6.1 Barn og unge – fysisk aktivitet, folkehelse 
 
Fysisk aktivitet har betydning for barns motoriske og sosiale utvikling og dermed barnets 
helse. Den bevegelseserfaring som et barn har fra 3-7 års alder, er avgjørende for den 
motorisk standard resten av livet og kan ikke tas igjen. Undersøkelser viser også at fysisk 
aktivitet fremmer livskvalitet og helse. Det gir en sosial gevinst, økt utholdenhet, bedre 
kroppsbeherskelse, økt konsentrasjon og det å mestre utfordringer. Fysisk aktivitet er et viktig 
virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Barnehagenes og skolenes innsats for 
økt fysisk aktivitet, vil være med å bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse.  
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Undersøkelser 
Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet minst 60 min. hver dag. Aktiviteten bør ha både 
moderat og høy intensitet. ( Sosial- og helsedirektoratet, SHdir) 
 
91 % av 9-årige gutter og 75 % av 9-årige jenter tilfredsstiller  anbefalingen. Blant 15– 
åringene, er det 54 % av guttene og 50 % av jentene som tilfredsstiller anbefalingene.  
10 % av guttene og 13 % av jentene blant 15 -16 åringer er fysisk inaktive.  ( SHdir 2007).  
 
De siste tallene fra SHdir viser at 15 åringer er mer stillesittende enn aldersgruppen 65 – 85 
år. ( febr. 2012) 
 
Vilkårene for barns aktivitet utendørs i nærmiljøet, har endret seg mye de siste tiårene. 
Barnehage, skole og SFO utgjør kanskje den viktigste arenaen for barns lek og fysisk 
utfoldelse. Både gutter og jenter er mer aktive på hverdager enn i helgene. (SH dir 2/2008) 
 
Norske 10- åringer sitter i gjennomsnitt 10 timer pr dag og hver femte tenåring har 
symptomer på muskel / skjelettplager. ( Norsk senter for barneforsking 1999). 
 
Forskning viser at de 20 prosentene av 9 – og 15- åringer som har det høyeste aktivitetsnivå, 
får sterkere sosial støtte fra venner sammenlignet med de 20 % som har lavest aktivitetsnivå. 
(SHdir 2/2008) 
 
 
Hele befolkningen har økt i vekt de siste tiår, mye mer enn høydeveksten skulle tilsi. 
Overvekt og fedme blant barn og unge kan ha konsekvenser på kort og lang sikt. Overvektige 
har også større risiko for psykiske problemer enn normalvektige. 
 
Undersøkelser viser at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15-25 år., 
den mest kritiske fasen er 17 – 20 år. Hovedgrunnen til at barn og unge slutter å trene / 
konkurrerer i idrettslag, er at aktiviteten oppleves kjedelig (MMI undersøkelse). 
 
Alta preges av bilkultur, barn kjøres og hentes til / fra skole og barnehage, selv de som bor 
nært skolen / barnehagen. 
 
Skole 
I henhold til Opplæringsloven § 9a, er skolene pålagt å ha et fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. 
 
Elever på barnetrinnet (1.-7.tr.) har 1,8 t kroppsøving i uken, på ungdomstrinnet har de 2 t pr. 
uke. Fra høsten 2009 ble det innført 2 t/uke til fysisk fostring i grunnskolen. I Alta er disse 
lagt til 6. og 7.trinn. Grunnskolene i Alta skal ha en plan som sikrer at elevene får 30 min. til 
fysisk aktivitet hver dag. Skoler i Alta har fra 1990 - tallet brukt ”UTE- skole” som metodikk 
og deltatt i prosjektet  ”BLI MED! - Fysisk aktivitet og måltider i skolen”. Mange skoler har 
fortsatt å ha fokus på fysisk aktivitet. Grunnskolen når alle barn i alderen 6-15 år, derfor er 
den tilretteleggingen for fysisk aktivitet som den enkelte skole gjør, viktig. 
 
Barnehage  
I ”Rammeplan for barnehage, innhold og oppgaver ”( 2011) står det at barnehager 
skal gi variert fysisk aktivitet både inne og ute, da dette er av stor betydning for utvikling av 
motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. De oppfordres til å bruke naturen aktivt gjennom 



 13

hele året og se mulighetene i nærmiljøet. Alle barnehagene i Alta har dette med i sine 
årsplaner. 
 

 

6.2 Friluftsliv 
Skoler og barnehager får med seg alle ut og er flink til å ha fokus på fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Skoler/barnehager forebygger sosial utlikheter innenfor fysisk aktivitet. Det er et 
behov å sikre sammenhengende grønnstruktur og grønne lunger for å lette tilgangen til nære 
friluftsområder. Det er viktig å ta hensyn til Byløypa, slik at den får bestå som en viktig 
ferdselsåre. Strandpromenade, elvepromenade, tursti langs Sandfallfoten vil være å legge til 
rette for økt friluftsaktiviteter nært der folk bor. Komsa er utsatt for slitasje og bør prioriteres 
for å større tilrettelegging. Det er viktig å bevare Sandfallet og Komsa som sammenhengende 
grøntområder.  
Frivillige organisasjoner som f.eks jeger- og fiskerforeninger, turlag, idrettslag og grendelag 
har en viktig rolle for å fremme fysisk aktivitet. Alta kommune bør være en aktiv 
samarbeidspartner for å legge til rette for det frivillige arbeidet, i tråd med Folkehelseloven.  
 
 
En stor del av Altas befolkning driver med en eller annen form for friluftsliv. For mange er 
naturopplevelsen selve kjernen i friluftslivet. Begrepet friluftsliv har endret seg fra 
nyttebetonte aktiviteter som jakt, fangst, fiske og sanking, til spaserturer i nærområdet, 
rusleturer i fjæra, fotturer og bading. Med en stadig utvikling av fritidsprodukter gis det 
muligheter for at nye og gamle aktiviteter utøves på en ny måte. I Alta er sykling i nærmiljøet 
og på fjellet et eksempel på en aktivitet som har blitt mer etterspurt de siste årene.  
 
Behovet for tilrettelegging av friluftsområder øker i takt med befolkningsøkningen. Spesielt 
for å få nye brukergrupper til å benytte seg av våre flotte naturområder krever det 
tilrettelegging, som merking av stier og klopplegging av myrer og elver.  
 
 

 
 

 

6.3 Idrettsanlegg 
Behovet for idrettsanlegg øker i takt med befolkningsøkningen, samt med integreringen av 
nye idretter i samfunnet. Det stilles stadig større krav til kvaliteten på anlegget.  
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Samisk idrettsanlegg 
Vi har i dag ingen samisk idrettsanlegg i Alta kommune. Det er mulig å søke om spillemidler 
til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting. Det er heller ikke avsatt områder i arealplanen 
for denne type anlegg. Ingen lag/foreninger har kommet med innspill eller ønske om denne 
type anlegg. Finnmark fylkeskommune har utarbeidet planer og kostnadsoverslag som er 
tilgjengelig.  
 
 
Hallsituasjonen i Alta  
Altahallen og BUL hallen er rehabilitert de siste årene og er fullt ut bortleid til håndball og 
innebandy. Alta kommune kjøper i tillegg timer i høgskolehallen, som leies ut til kampidrett 
og turn. Idrettslagene driver veldig bra og skaper aktivitet for barn/unge. Slik det er nå vil 
mangel på treningslokaler gjøre at idrettslagene enten må si nei til å ta inn flere utøvere eller 
at kvaliteten går ned fordi det er for mange i hallen samtidig. Som en del av utviklingen av 
Altasamfunnet er det behov for en ny flerbrukshall for typiske hallidretter, med gode og 
rommelige lagerrom. Alta kommune er i gang med planlegging av en ny hall i tilknytning til 
Finnmarkshallen.  
 
Nærmiljøanlegg 
Kommunen bør være en pådriver for å bygge mindre nærmiløanlegg og ordinære 
nærmiljøanlegg i boligområdet og ved skoler. Nærmiljøanlegg med godkjent kostnad mellom 
kr. 20.000,- og kr. 80.000,- kan falle inn under kategorien mindre kostnadskrevende 
nærmiljøanlegg. Det er ingen søknadsfrist for ordningen. Det er heller ikke krav om at 
anlegget er med i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Et nærmiljøanlegg er et 
utendørs anlegg som ligger ved bo- og/eller oppholdsområder. Anlegget skal inspirere til 
egenorganisert fysisk aktivitet. Alle som har søkt om spillemidler til mindre nærmiljøanlegg 
har fått midler. Det er ingen ventetid på midlene.  Følgende mindre nærmiljøanlegg kan bli 
aktuelle: 

• Akebakke/skibakke ved Saga skole og grendehus 
• Alta o-lag, ”Gakori skole” 
• Balløkke Amtmannsnes 
• Sykkelløypa på lekeplass i Sagabrinken. 
• Sykkelløyper ved flere skoler 
• Tilrettelegging for isflater ved skolene 

 
Rehabilitering  
Rehabilitering av eksisterende anlegg vil være viktig for å møte nye krav fra de ulike 
idrettene. I takt med klimaendringer vil det for eksempel stilles større krav til lysløypene både 
for å kunne preparere skiløyper med lite snø og at løypene skal kunne brukes på barmark.  

 

6.4 Arealbehov 
 
Det er et viktig prinsipp at behovet for arealer til idretts- og friluftslivsanlegg, lekeplasser og 
gode uteområder til skoler og barnehager sikres gjennom kommuneplanen, 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
 
Særlig er dette viktig at behovet for områder og anlegg til rekreasjon, idrett og lek blir 
ivaretatt i forbindelse med planlegging av nye boligområder og skoler. Arealene må vurderes 
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ut fra innholds- og brukskvalitet, størrelse, tilgjengelighet og avstand fra boligområde. Større 
idretts- og friluftslivsanlegg bør være tilgjengelige med buss. Generelt bør løkker og 
friområder nås innenfor 10 minutters gangavstand. Hensynet til de minst mobile bør være 
avgjørende. Alle grupper av befolkningen skal ha gode muligheter til å være fysisk aktive i 
sitt nærmiljø. 
 
Alta kommune har i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2011 satt rammene for arealbruken i 
kommunen i et 20-årsperspektiv. I planbeskrivelsen heter det at planen har stort fokus på å 
sikre større, sammenhengende natur- og friluftsområder som Komsa, Sandfallet og 
Skoddevarre fra utbygging. Nytt i planen fra 2011 er at Kvenvikmoen er avsatt til 
sammenhengende naturområde. Videre er traseer til strand- og elvepromenade, byløypa og 
andre turdrag sikret i planen. Trasé for ”aktivitetsløype” ut fra Alta sentrum er også sikret i 
planen, men bør reguleres på sikt av hensyn til forutsigbarhet for brukerne (herunder 
Finnmarksløpet). Vedlagte temakart viser grønnstrukturen i Alta etter gjeldende 
kommuneplan. Det blir viktig at denne sammenhengende grønnstrukturen bevares i 
planperioden. 
 
 
 

 
 
 
 
Areal til idrettsanlegg har vært gjenstand for medvirkning fra ulike lag og foreninger, og er 
stort sett lagt inn i planen slik de er foreslått. Nye idretts- og nærmiljøanlegg kommuneplanen 
legger til rette for er: 
 

• Kvenvikmoen motorsportanlegg (utvidelse) 
• Kvenvikmoen skytebaner (utvidelse) 
• Mobakken skileikanlegg 
• Engesetskogen heste- og hundesenter 
• Talvik stadion (utvidelse) 
• Karibakken skileikanlegg 
• Idrettsanlegg/stadion på Alta sentrum (idretts- og næringsformål i kombinasjon) 

 

6.5 Drift av det offentlige uterommet 
 
Miljø, park og idrett har ansvaret for drift og vedlikehold av en rekke anlegg for idrett og 
friluftsliv, for eksempel lysløyper, ballbaner, badeplasser, turløyper og uteområder ved skoler 
og barnehager. Årlig bruker avdelingen ca kr. 1 000 000,- på dette arbeidet. Gjennom 
målrettet arbeid, bl.a. gjennom kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet finansieres og 
bygges stadig nye anlegg.  
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Utfordringer for miljø, park og idrett er at det ikke følger økte driftsmidler med når 
avdelingen overtar ansvaret for drift og vedlikehold av de nye anleggene. Fram til nå har 
avdelingen gjennom bedre organisering og effektivisering greid å vedlikeholde anleggene, 
men praksisen med å overføre ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene til miljø, park og 
idrett kan ikke fortsette, uten at det følger med økte driftsbudsjett. 
 
 I vedtak der nye anlegg besluttes bygd, må det legges inn en forutsetning om at 
driftsbudsjettet til miljø, park og idrett avdelingen styrkes tilsvarende kostnaden for 
vedlikeholdet av de nye anleggene. 
 
Økt bruk av de nære friområdene gir større slitasje og større krav til tilrettelegging. Det kan 
være klopplegging, skilting, bålplasser og pleie av underlaget. Et eksempel på dette er Komsa, 
der den store trafikken i kombinasjon med sårbar vegetasjon gjør at der er stor slitasje. Det er 
et stort behov for å se på bruken av Komsa i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, 
kulturminneavdelingen og grunneier Finnmarkseiendommen.  
 
Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får spillemidler ikke må forringes utover 
det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig 
aktivitet i 40 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg. 
 

7.0 Kommunens idretts og friluftspolitikk 

7.1 Hovedmål for fysisk aktivitet 
 
Hovedmålet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Alta gjennom en 
tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. 
 
 
 

7.1.1 Delmål for fysisk aktivitet  
1. Alta kommune skal motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med 

ulike virkemidler 
2. Alta kommune skal medvirke til at barn og unge motiveres til uteaktiviteter fremfor 

passive inneaktiviter 
3. Alta kommune skal medvirke til at det finnes tilbud for hele befolkningen med spesielt 

fokus på inaktive grupper. 
4. Alta kommune skal arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god 

helse 
5. Elevene i grunnskolen skal ha en time fysisk aktivitet hver skoledag 
6. Barnehagene skal øke sin utetid og stimulere barna til variert fysisk aktivitet hele året. 

 

7.2 Hovedmål for anleggsutbygging 
 
Alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter.   
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7.2.1 Delmål for anleggsutbygging 
 

1. Trening og konkurranse 
Alta kommune skal tilrettelegge for idrettsutfoldelse – både i bredden og på toppen 
– som helsefremmende, trivselskapende og forebyggende element. 1 

 
2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge 

I boområder skal det sikres arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som 
utfordrer barn og unges kreativitet. Det må tas hensyn til trafikksikkerhet, 
tilgjengelighet/universelt utformet, forurensing og støy. Arealene skal ha en solrik 
beliggenhet, være skjermet mot vind og være opplyst i den mørke årstiden. 

 
3.  Uteområder ved skoler og barnehager 

Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk 
aktivitet og læring tilpasset årstidene. Se pkt 2. 
 

4. Gi gode forhold for funksjonshemmede 
Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, som blir finansiert av spillemidlene skal være 
tilgjengelige/universell utformet. Ved planlegging av lekeplasser må også prinsippet 
om universell utforming følges. Funksjonshemmede skal gis gode og varierte 
muligheter for friluftsliv. 

 
5. Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon  

Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende 
friluftsliv.  

 
6. Variert og trafikktrygt turvei-/løypenett  

Turveier, -stier og -løyper skal utgjøre et sammenhengende nett hvor natur- og 
kulturverdiene er viktige element.  Nettet bør, sammen med gang-/sykkelveinettet, 
gi god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø og vassdrag og binde sammen 
boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager. På sikt skal lysløyper rustes 
opp til å bli helårsløyper. 

 
7. Miljøtilpasset anlegg 

Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det 
legges vekt på klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk, 
ENØK og andre miljømessige og estetiske forhold ved anlegget. 
 

 

8.0 Utfordringer 
For at Alta kommune skal kunne nå sine mål må det utvikles gode samarbeids- og 
saksbehandlingsrutiner internt i kommunen og eksternt mot lag og foreninger.  
 

                                                 
1 Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 3.1.4 
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I idrettsspørsmål er Alta Idrettsråd en viktig samarbeidspartner for Alta kommune. 
Kommunen har ikke et tilsvarende råd for friluftspørsmål. 
 

8.1 Utfordringer innen planlegging 
• Sikre at hensyn til idrett, friluftsliv og lek inngår i både langsiktig og kortsiktig planlegging 
• Ivareta funksjonshemmede, barn, unge og eldres interesser   
• Sikre allemannsretten og samtidig ta vare på landskap- og naturverdier 
• Sikre at det i utbyggingsavtalene avsettes tilstrekkelig med midler til utvikling av 

tilfredsstillende nærmiljøanlegg. 

8.2 Utfordringer innen anleggsutbygging og forvaltning 
• Tilrettelegge for organisasjoner som bygger og forvalter idrett og friluftslivsanlegg 
• Legge vekt på miljøvern i planleggings- og anleggsperioden og unngå skader på 

naturen. 
• Alta kommune har en utfordring i å utvikle interne rutiner ved utbygging, drift og 

vedlikehold av anlegg for fysisk aktivitet ved skoler, barnehager og bomiljøer. 
• Utarbeide rutiner for behovs- og økonomivurdering av nye anlegg  
• Sikre at anlegg som bygges i dag også blir anlegg for framtiden, herunder utarbeide 

vedlikeholdsplaner 
• Bygge og rehabilitere anlegg som gir optimal utnyttelse og dekker de forskjellige 

behovene.  
• Opparbeide nærmiljøanlegg som er åpne for alle og ivaretar behovet for utfordringer, 

glede, undring, spenning og samvær 
• Gi funksjonshemmede mulighet til å delta i tilpassede anlegg, friområder, lekeplasser 

og naturområder 
• Sikre muligheter for uorganisert aktivitet og spontan lek 

8.3 Utfordringer innen friluftsliv og fysisk aktivitet 
• Styrke og befeste det frivillige idretts- og friluftslivsarbeidets betydning og posisjon 

og finne frem til gode samarbeidsformer  
• Sikre at voksne innen skole og barnehage har kompetanse innen fysisk aktivitet og 

friluftsliv 
• Alle skal i sin hverdag ha mulighet til å drive et naturvennlig friluftsliv. Det skal 

legges vekt på lavest mulig ressursbruk og teknifisering.  
• Gi flere inaktive grupper en tilpasset aktivitet 
• La barn oppleve og bli glad i Finnmarksnaturen 
• Gi barn allsidige bevegelseserfaringer gjennom uteaktiviteter 
• Gi barn mestringsopplevelser i naturen 
• Fange opp og tilrettelegge for ”Nye trender” blant ungdom  
• Elever som bor under 2 km fra skolen til å gå/ sykle til skolen.  
• Tilrettelegge slik at elever som blir kjørt til skolen, blir satt av et stykke fra skolen slik 

at de får den gratistrimmen som det gir.  
• Opprettholde fysisk aktivitet blant 14 -17 åringene  
• Få tilrettelagt attraktive nærmiljøanlegg (ved eller i nærheten av skoler) som motiverer 

egenstyrt fysisk aktivitet. Eks. skaterampe, sykkelcrossløype, jungel mm  
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9.0 Økonomi 
 

9.1 Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg  
Kommunestyret har den 20.05.10 vedtatt følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til 
lag/foreninger som bygger idrettsanlegg: 

• Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr. 375.000,- pr. anleggsenhet ved 
bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader 
utover kr. 375.000,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist  
1. september hvert år for å eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for 
påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr. 375.000,- pr. 
anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. 

• Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet. 

• Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av 
spillemidler. 

• 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger 
og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for 
anleggsenheten er godkjent.  

 
Det er i kommunens budsjetter for 2012 satt av kr. 470.000,- til ordningen.  
 
Jo flere anlegg som kan søke om spillemidler jo mer press på de kommunale midlene. Søkere 
må påregne ventetid for å få utbetalt kommunale midler. Det er for tiden over ett års ventetid, 
og ventetiden er forventet å øke dramatisk.  
 

9.2 Andre kommunale  tilskuddsordninger 
 
Lag/foreninger har mulighet til årlig å søke på følgende kommunale tilskudd for bygging/drift 
av idrettsanlegg: 
 

• Tilskudd til lys i utendørsanlegg 
• Vedlikeholdsmidler  
• Driftshjelp fra park/idrett 
 
 

 Andre tilskuddsordninger i kommunen er: 
• Kulturmidler 
• Nærmiljøtilskudd for å bedre det fysiske nærmiljøet 
• Reisetilskudd 

 
 
Barn og unge inntil 17 år trener gratis i kommunens haller og gymsaler. Idrettslagene har fått 
bruke kommunale skoler til overnatting ved større idrettsarrangement, som Altaturneringen i 
fotball og håndball, skirenn/samlinger og andre turneringer. På grunn av at Alta kommune har 
for liten hallkapasitet kjøper kommunen treningstimer i Høgskolehallen. Dermed kan 
kommunen tilby treningstimer der til Alta turnforening og til kampsport.  
 
Alta kommune gir tilskudd til Alta svømmeklubb i Nordlysbadet og de lagene som trener i 
Finnmarkshallen, Det dekker deler av de utgiftene klubbene har for kjøp av treningstid til 
barn/unge  
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Oversikt over alle kommunale tilskuddsordninger finnes på www.alta.kommune.no  
 
 
 

 
 
 

9.3 Spillemidler 
Selv om et anlegg står på prioritert liste er det ikke dermed automatikk i at man kan søke om 
spillemidler til anlegget. En søknad om spillemidler krever godkjente planer, dokumentert 
finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for 
driftskostnader og driftsinntekter.  
 
Det er lang ventetid på spillemidler. I 2011 søkte vi til ordinære idrettsanlegg og ordinære 
nærmiljøanlegg om kr. 35 mill kr og fikk 7,8 mill kr. Søkere må regne med mer enn 5 års 
ventetid før anlegget får spillemidler. Både kommunen og idrettslagene må ta høyde for 
kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man starter bygging av anlegget før 
spillemidlene er bevilget.   
 
På grunn av manglende midler bør idrettslag samarbeide om å bygge anlegg der dette er 
mulig. Et godt eksempel er innenfor ski der all konkurranseidrett innenfor langrenn og 
skiskyting er samlet i Kaiskuru.  
 
For mindre nærmiljøanlegg med kostnader under kr. 80.000,- er der ingen ventetid. I 2011 
søkte Alta om kr. 200.000,- til ulike prosjekt og fikk innvilget alt. Uteområder ved skoler er et 
satsningsområdet for kommunale nærmiljøanlegg.  
 
I 2012 er det planlagt søkt om midler til mindre nærmiljøanlegg til sykkelløyper ved følgende 
skoler: Øvre Alta, Gakori, Elvebakken, Sage og Bossekop. Det er også planlagt et 
klatreanlegg i Talvik. Det er ikke et krav fra departementet at mindre nærmiljøanlegg skal 
være med i Plan for idrett og fysisk aktivitet, for å kunne søke om spillemidler.  
 
Kulturdepartementet sendte i 2010 ut på høring forslag om å ta bort de særskilte 
tilskuddsatsene for Nord-Norge. Hvis kulturdepartementets forslag om å ta bort de særskilte 
tilskuddsatsene for Nord-Norge blir vedtatt, vil dette få store økonomiske konsekvenser for 
idrettslagene og kommunen. Forslaget er ikke realitetsbehandlet.  
 
 



 21

 
Kommunal garanti 
 
Når andre enn kommunen står som søker må kommunen garantere for tilbakebetaling av 
tildelte spillemidler, hvis søker ikke overholder kravene til f.eks at anlegget skal være i bruk 
som idrettsanlegg i 40 år og at ikke anlegget forfaller. Den kommunale garantien gjelder når 
tilskuddet til anlegget overstiger 2 mill kroner, og det gjelder for følgende anleggstyper: 
 

• Alle typer haller 
• Alpinanlegg 
• Golfanlegg 
• Motorsportsanlegg 
• Kunstisbaner 

 
 
Alta kommune har de siste årene garantert for utbygging av Alta golfpark og Kvenvikmoen 
motorpark. 
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10.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, 
kommunale tiltak 2012/2013     
Tiltakene er ikke i prioritert 
rekkefølge       
       

Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status 
Fysisk aktivitet, skoler/barnehager       
 Gå/sykle til skolen  Alle elever 100.000  Sykkelbyen Alta 2012 

Sykkelbyen/Barn og 
unge  

Alle skoler skal lage forpliktende plan for fysisk aktivitet for 
alle elever Grunnskolene Eget budsjett  2012 Barn og unge Virksomhetsplan 94 
Planer/materiell for fysisk aktivitet i skolenes uteområder, 
etablere idekasser Elever i grunnskolen     

Hele 
skoleåret Barn/unge   Under arbeid 

Fokus på fysisk aktivitet der barnehager hver dag skal 
sikre barn utetid med utfordringer og lek Barnehager Eget budsjett  

Barnehage
året Barn/unge Virksomhetsmål 

Sommertilbud til barn og unge. 4 alternativer aktiviteter Barn 8-12 år 

 25’ fra kultur,  
40’ fra 
barn/unge, 40’ 
egenbetaling 

Innenfor 
budsjett/egenbetaling 

Sommer 
2012 

Barn/unge v/ Ole 
Johansen 

Videreutvikle omfatte flere 
barn og målgrupper, 
utvides i tid.  

Tilpasset aktivitet       

Fritid med bistand, tilbudskatalog, samarbeidsavtaler og 
tilbud til brukere.  

Mennesker med behov 
for støttekontakt   

Innenfor ordinær 
støttekontakt-budsjett 2012 

Barn og unge v/ 
Maja K. Mathisen, 
Anita Romsdal 
Helse og sosial 
v/Jorunn Nordholm 

Inkludere mennesker med 
behov for støtte i det 
ordinære organisasjonsliv. 
Utvikles videre 

Treningskompis 

Personer med 
fysisk/psykisk 
funksjonshemming Eget budsjett  2012 

Barn og unge/helse 
og sosial  

Nytt kurs høsten 2012. 
Alta kommune 

Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillighetssentralen 

Alle som har behov for å 
låne diverse utstyr til 
fysisk aktivitet  

Folkehelse og eksterne 
midler 2012 Helse og sosial Videreutvikles i 2012 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status 

Trimtilbud i Alta       

Videreutvikle Alta 10-toppers, fortsette å kartlegge slitasje Hele befolkningen 25.000 FYSAK-midler/Folkehelse 

Juni til 
oktober 
hver år 

Kultur og landbruk 
v/Aase-Kristin H. 
Abrahamsen 

Samarbeid med helse og 
sosial v/Kristin Tørum. 
Park/idrett. 
Virksomhetsplan 93. 

Sykle til jobben kampanje Voksne 50.000 Sykkelbyen Alta Vår/høst Sykkelbyen  

Tilretteleggingstiltak       

Merking av skiløyper i fjellet Hele befolkningen  15 000 Partnerskap for folkehelse 
Feb/mai 
hvert år 

Miljø/park/idrett 
v/Amund H. Suhr 

Bollo, Reinbukkelv, 
Sarves, samarbeid med 
lag/foreninger.Kvalitetssik
res, bedre standard. Lage 
instruks.  

Utvikling av nettbasert informasjon om sykkelløyper, 
skiløyper, turløyper Hele befolkningen 100.000 

Budsjett miljø/park/idrett, 
Sykkelbyen  2012 

Sykkelbyen, 
Miljø/park/idrett, 
kultursektoren 

Løyper i nærområdene. 
Samarbeid med 
lag/foreninger 

Informasjon       
Årlige møter med Rådet for funksjonshemmede, 
Eldrerådet, Ungdomsrådet, Idrettsrådet Funksjonshemmede 0  2012 FYSAK gruppa 

Hvilke aktiviteter ønskes 
Innarbeides i årsplan.  

Utrede telling av brukere av en lysløype Hele befolkningen 0  2012 Miljø/park/idrett Priser fra 85.000,-.  

Innhente statistikk over brukere av Nordlysbadet og 
private treningsstudioer Brukerne 0  2012/13 FYSAK gruppa  

Kartlegge og profilering av ikke konkurranserelaterte tiltak i 
regi av lag/foreninger Hele befolkningen 0  2012 

Alta idrettsråd, 
FYSAK gruppa Inspirere til fysisk aktivitet 
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11.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for 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 
2. Påbegynt 
3. Søkt om spillemidler 
4. Anlegget er forhåndsgodkjent 

 
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.  
 
 
Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. Tallene i hele 1000 

(prioritering i forrige plan i parentes) 

  

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 

1 (1) Nordlysbadet AS, hovedbassenget 269.661 
 (totalt)

18.750 31 mill i 
aksjekap. Lån 
Alta kom. 35’ 

8,5 mill 73/07, 
85/09

26.10.2007 2008, 2009,2010,
2011,2012

Påbegynt/ Fått 7.461, 
rest 11.289. 

2(4) Alta kommune, Saga skole- og grendehus, 
volleyballhall 

20.510 5.000 15.510 675 PS 98/05 08.01.2007 2007, 2008, 
2009,2010,2011,

2012

Fått 1.500Ferdig  
rest 3,5 mill 

3(5) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
skiskytteranlegg 

2.15 875 1.136 55 PS 121/07 21.09.2007 2008, 
2009,2010,2011,

2012

Ferdig 

4(6) Alta golfpark, 9 hullsbane 5.630 2.344             375  
PS 121/08 21.08.2008

2010,2011, 
2012

Fått 969. Påbegynt. 
Rest 1.375 mill 

5(7) Alta golfpark, kunstgress                2.953 875 375  
PS 121/08 21.08.2008

2010, 
2011,2012  Påbegynt 

6(8) Alta kommune, aktivitetsrom ved Alta u-
skole 

2.179 875 1. 425 Ingen endring
27.03.2009

2010,2011,2012 Ferdig 

7(9) BUL, kunstgressbane Breverud 12.196 3.125            940  PS 95/08 06.08.2008 2011,2012 Påbegynt 
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spillemidl
er 

(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 
(10) 

Bossekop UL, turløype, Breverud 1.500 700             225  jfr PS 
71/09 
(09/479) 05.06.09 2011,2012  Påbegynt 

9 (11) Alta golfpark, mindre anlegg, puttebane 789 328             118  
 21.08.08 2011,2012 Påbegynt 

10 
(12) 

Alta golfpark, korthullsbane 1.468 612 220  
 21.08.08 2011,2012 Påbegynt 

11 
(13) 

Alta O-lag, rehabilitering o-kart ”Bollo” 140 59              21   
 12.01.10 2011,2012  

12 
(14) 

Alta skytterlag, rehabilitering av skytebane 
Alta u-skole 

                1.107 461             166  

 19.10.10 2011,2012 Påbegynt 
13 
(15) 

Bossekop UL,  klubbhus, Bossekop 
idrettspark 

2 585 875 375   
 22.07.10 2011,2012 Påbegynt 

14 
(16) 

Bossekop UL, garderobebygg, Bossekop 
idrettspark 

3 058 875 375  
 22.07.10 2011,2012 Påbegynt 

15 
(17) 

Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg 1.408 470 Tilskudd fra 
driftsselskap

Ingen endring 
 24.11.10 2011,2012 Ferdig 

16 
(18) 

Alta kommune, Finnmarkshallen sos. rom 1.250 521 Tilskudd fra 
driftsselskap

Ingen endring 

 24.11.10 2011,2012 Ferdig 
17 
(20) 

Bossekop UL, lager, Bossekop  idrettspark 2.699 875 375  12.01.11 2012 Påbegynt 

18 
(35) 

IL Frea, kunstgress på eksisterende 
grusbane 

4.019 1.675             375  
 01.07.11 2012 Påbegynt 

19 
(60) 

Alta IF, kunstgress 50m x 70 m 1..520 626 228  
 01.07.11 2012 Påbegynt 

20 
(31) 

Tverrelvdalen IL, sanitæranlegg ved 
kunstgressbane I 

1.212 505              181  

30.08.11 2012  
21 
(43) 

Alta o-lag, Skoddevarremoen 87 36 13  
 15.07.11 2012  

22 
(47) 

Alta SSF/NMK, bilcross 2.829 875 375  
 17.06.11 2012  

23 
(47) 

Alta SSF/NMK, rallycross 3.045 875 375  
 17.06.11 2012  

24 
(48) 

Alta SSF/NMK gokartbane 3.447 875 375  
 17.06.11 2012  

25 
(49) 

Alta SSF/NMK, snøscootercross 1.554 648 233  
 17.06.11 2012  
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spillemidl
er 

(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 

26 
(49) 

Alta SSF/NMK motorcross 1.670 696 250  
 17.06.11 2012  

27 
(52) 

Alta SSF/NMK treningsfelt mx/snx 1.471 613 220  
 17.06.11 2012  

28 
(53) 

Alta SSF/NMK snøscooter dragracebane 2.167 875 325  
 17.06.11 2012  

29 
(30)  

Bossekop UL, lys i turløype, Breverud 460 230               69  
05.06.09

 Må fornye 
forhånsgodkj.  

30 
(19) 

Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa, 
del I 

625 260 94  
 10.11.09

Påbegynt, får ikke 
tinglyst 

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

   

31  Alta SSF/NMK vann og snøprod. 250 104 38  
   

32   Alta rideklubb, ridehall 5.000 1.875 375  Ikke søkt  

32 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
garasje/lager 

600 250 350 Ingen endring  

33 Alta kommune, Kaiskuru  skianlegg, 
rehabilitering, merking, omorganisering 

 Ingen endring  

34  Alta jeger og fisk, klubbhus/aktivitetshus 2.130 875             320  
Ikke søkt   

35 
 

Alta kommune, ombygging sv hall til 
idrettshall 

10.000 Må 
behandles 

særskilt

 Ikke vurdert 

PS 108/09  
Arbeidsgruppe 
nedsatt.  

36 Alta golfpark, klubbhus 2.100 875 315  
   

37 Alta golfpark, garderobeanlegg 2.100 875 315.  
   

38 Alta golfpark, garasje 1.950 813 292  
   

39 Alta orienteringslag, Kvenvik 99 41 15  
   

40 Alta o-lag Auskarnes 87 36 13  
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spillemidl
er 

(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 

41 Alta o-lag Eiby 105 44 16  
   

42 Alta o-lag Transfarelv 111 4 17  
   

43 Alta SSF/NMK flomlys 300 125 45  
   

44 Alta kommune, Komsa fjellhall Må vurderes Ikke vurdert 
PS 108/09  

Arbeidsgruppe 
nedsatt 

45 Alta kommune, håndballhall i tilknytning til 
Finnmarkshallen 

Må vurderes Ikke vurdert 
PS 108/09  

Arbeidsgruppe 
nedsatt 

46 Alta kommune, tilrettelegging i 
Tollevikfjæra for funksjonshemmede og 
forflytningshemmede 

250.000 156.000 Ikke vurdert 

   
47 Alta kommune, fiskeplass Lathari 80.000 Ikke vurdert 

   
48 Alta kommune, Skogvannet, bade og 

fiskebrygge 
400.000 167.000 Ikke vurdert 

   
49 Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt  Ikke vurdert 

  
Samarbeid 
Statens vegvesen 

50 Alta kommune, Sandfallet lysløype 
rehabilitering 

887 370  517 Ingen endring 
   

51 Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu 
m/sekretariat og speakertårn 

800 333 120  
   

52 Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidretts-
banen 

3.538 1.474 375  
   

53 Alta IF; friidrett, nytt stevnekontor og lager 1.608 670 241  
   

54 FFO/Alta kommune, universelt utformet 
turveg på Sandfallet 

400.000 200.000  Ikke vurdert 
  

Søker eksterne 
midler 

55 Alta IF, hopp og kombinert, helårs 
plastbakkeprosjekt 

  

  

Samarbeid med 
Norges 
idrettsforbund og 
Finnmark skikrets, 
hopp og kombinert 

56 BUL lys i turløype   
   

57 Nerskogen IL, Aspmyra, slalåmbakke for 
barn 

2.500 1.042 375   
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spillemidl
er 

(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 

58 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa 
del II 

338 141 51   

59 Kronsstad vel, kunstgressbane 700 0  Flytte  gammelt 
kunstgress fra Aronnes 

60 Alta IF, rehabilitering av 11-bane 
kunstgress Alta idrettspark 

2.200 916 330   

61 Komsa vel, rehabilitering av 
kunstgressbane ved Komsa skole 

1.400 583 210   

62 Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse 
med utbygging av Finnmarkshallen 

Inntil 5.000 2.083 375   

 
Nærmiljøanlegg, prioritert liste. Tallene i hele 1000 
  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(3) Alta kommune,ballbinge Talvik skole 539 200          339  12 Innen 
budsjett

04.06.09 2010,2011,2012 Ferdig 

2(4) Nerskogen IL, lys i skiløype, skolen til 
Sagabrinken 

310 155         47  03.12.09 2010,2011,2012 Påbegynt 

3 (5) Nerskogen IL, 5 er  bane, kunstgress 465 200         70  30.01.06, 
fornyet 

03.12.09, søkt 
om fornyet

2010,2011,2012  

4 (6) Tverrelvdalen IL, skileik ved 
Gammelsetra 

613 200 pr. 
byggetrinn

92 pr 
byggetrinn  

 Bør deles opp i 
flere 

byggetrinn 
5(10) Bossekop UL, skileik Breverud 400 200        60    

6(11) Alta kommune, ballflate Aronnes 400 200           320  14  

7(13) Alta kommune, Aronnes skole, 
aktivitetsflate  

555 200 355 10 1 

8 Alta kommune,  Elvebakken skole 
aktivitetsflate 

550 200 355 10  

9 Alta kommune Sandfallet u-skole, 
aktivitetsflate 

550 200 355 10  

10(14) Alta kommune, Aronnes skole, klatretårn 800 200 600 25  
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 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune  
 
Anlegg Kostnader inkl. 

mva
Spillemidle

r 
(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 

Kviby IL, rehabilitering av skiløype 588 294              88    
04.10.2007

08  

Alta IF, ny fotballstadion Aronnes  

  

 

Alta IF utreder andre 
alternativer 

Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
rulleskiløype 

2.250 875  1.375 Ingen endring 

   
Rafsbotn IL, kunstgress  7.660 3.125             375  

Ikke søkt   
Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II 2.295 875             344  

Ikke søkt   
Tverrelvdalen IL, rehabilitering lys 
kunstgressbane 

169 70 25  
   

Alta kommune,  fiskeplass Strømsnes Eget prosjekt  
  

Samarbeid med 
Statens vegvesen 

Nærmiljøanlegg  
   

Alta IF, K 10 bakke Altabakkene 398 200         60  
   

Alta IF, K 20 bakke Altabakkene 431 200         65  
   

Rafsbotn IL, ballbinge 500 200         75  
  Jfr. K- 121/07 

Alta kommune, ballbinge Langfjordbotn 520 200           320 12 
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Vedlegg 1 Møtereferat ungdomsråd, eldreråd, rådet for 
funksjonshemmede, idrettsrådet 
 
UNGDOMSRÅDET  

Notat       
  
Til: Ungdomsrådet 
Fra: Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Kopi: Plangruppa, Sylvi Bellika 
Sak: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012 

Saksnr./Arkiv Dato 
12/219 - 144  26.01.2012 

PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012, MØTE MED 
UNGDOMSRÅDET 
 
Sted: Ungdomsrådets møtelokaler 
Tid: 25.01.12, kl. 16.00-16.45 
 
Tema: Diskusjon med ungdommene hvilke anlegg og aktiviteter som de mener skal til for å få 
ungdommen fysisk aktiv. 
 
Stikkord:  

• Ønske om ballbane med kunstgress på Sandfallet u-skole, gjerne ballbinge 
• Ballbinge ved Tverrelvdalen skole 
• Grusbanen ved Alta u-skole blir ikke bruk når der er dårlig grusdekke  
• Sandvolleyballbane ved Sandfallet u-skole 
• Ballbinge på Marienlund v/Byløypa, eksisterende grøntområdet 
• Bedre forhold på Amtmannsnes, både ballbanen og akebakken 
• Flere skøytebaner med mulighet for hockey, curling. Vil bli brukt, bra også for gymtimer 
• Toppturer er veldig bra. 
• Lett tilgjengelig joggeløyper (joggeløyper viktigere enn toppturer). 
• Klatreveg, buldrevegg  
• For å gå/sykle til skolen er det viktig med g/s veg, lys og sted å sette fra seg sykler/låse fast sykkelen.  
• Bedre sykkelstativ ved videregående skole. 
• Veldig bra med kampanjer. Krysse av hver gang med sykler til skolen, fungerer. Trimkampanjer ved 

skolene.  
• Premiering er viktig, selv om ikke premien er så stor. T-skjorter i Miljøuka og premier i Byløyperennet 

motiverer.  
• Gymsalene bør være tilgjengelig om sommeren. 
• Bra hvis lærerne samarbeider om opplegg i friminuttene. Det får flere til å være med på fysisk aktivitet. 
• Det er bedre at kampanjer og premiering gjør at ungdommen har lyst til å være fysisk aktive, enn at det 

blir tvang.  
• Åpen hall var kjent og populært. 

Konklusjon: 
Innspillene blir tatt med videre i prosessen rundt kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Ungdomsrådet 
vil få et forslag til plan tilsendt når den legges ut til offentlig ettersyn og får da muligheter for å komme med 
flere innspill.  
Ungdomsrådet har hele tiden muligheter for å komme med forslag og ideer på hva som skal til for å få 
ungdommen fysisk aktive.  
 
Vurdering: Ungdomsrådet kom med mange gode innspill som vil bli tatt med i videre. Aktivitetsflate ved 
Sandfallet u-skole er tatt med på prioritert liste.
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ELDRERÅDET 

Notat       
  
Til: Eldrerådet 
Fra: Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Kopi: Miljø, park og idrett, plangruppa, Sylvi Bellika 
Sak: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012 

Saksnr./Arkiv Dato 
12/219 - 144  30.01.2012 

PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012, MØTE MED 
ELDRERÅDET 
  
Sted: Vertshuset eldresenter 
Tid: 30.01.12, kl. 10.00-10.30. 
 
Tema: Plan for idrett og fysisk aktivitet er under revidering. Eldrerådet har hatt innspill til anlegg på 
prioritert liste.  
 
Anlegg som i dag er på prioritert liste etter innspill fra Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede: 

• Tollevikfjæra, tilrettelegging for funksjonshemmede, forflytningshemmede 
• Fiskeplass Lathari, tilrettelagt for funksjonshemmede 
• Fiskeplass Strømsnes, tilrettelagt for funksjonshemmede 
• Skogvannet, bade og fiskebrygge for funksjonshemmede 

 
I tillegg er det med:  

• Universelt utformet turveg på Sandfallet etter innspill fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.  
• Friluftsanlegg på Kreta, universelt utformet, samarbeid mellom Statens vegvesen og Alta kommune. 

 
Konklusjon: 
Eldrerådet ble enig om følgende prioritering: 

1. Tollevika 
2. Fiskeplass Lathari 
3. Skogvannet 

 
Fiskeplass på Strømsnes var man litt usikker på. Det vil bli en flott fiskeplass på Kreta og hvis det blir en marina 
i Kåfjord er det naturlig å legge en fiskeplass dit.  
 
Eldrerådet mente at det er viktig at også adkomstvegen til Skogvannet blir forbedret 
Ved Langvannet er det behov for vedlikehold av brygge. Eldrerådet ønsker at dette arbeidet ble prioritert i 2012.  
 
Vurdering: Anleggene er med på prioritert liste, men er ikke finansiert.  
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RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE  

Notat       
  
Til: Rådet for funksjonshemmede 
Fra: Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Kopi: Plangruppa, Sylvi Bellika 
Sak: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012 

Saksnr./Arkiv Dato 
12/219 - 144  25.04.2012 

PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012  
Sted: Vertshuset eldresenter 
Tid: 24.04.12 
Tema: Innspill fra Rådet for funksjonshemmede i forbindelse med offentlig 
ettersyn av Plan for idrett og fysisk aktivitet.  
 
Innspill: 

• Viktig å markedsføre Utlånssentralen v/Alta frivilligsentral og alt utstyret som kan lånes/leies. 
• Det bør jobbes med å få Nordlysbadet mer universelt utformet. 
• Veldig bra at kommunen utdanner treningskontakter. Treningskontakten kan være en døråpner for å 

kunne benytte seg av tilbud som gis av lag/foreninger. Det er imidlertid også personer som har 
støttekontakt på dagtid. Kan det lages møtepunkt for disse brukerne? 

• Strøing og brøyting av gang/sykkelveger og sentrumsområdet er veldig viktig.  
• Unngå bruk av ordet ”lavterskel”, det kan virke stigmatiserende.  
• Ved merking av turløyper, være spesielt oppmerksom på merking der løypene gjør en sving. Svaksynte 

kan ha problemer med å se at løypa svinger. 
• Ved universelt utformet tursti på Sandfallet er det ønskelig med lydfyr. 
• I tillegg til at Alta kommune arrangerer Alta 10-toppers og Byløyperennet, bør kommunen ta initiativ til 

et arrangement for funksjonshemmede med støtteapparat, familie og andre. F. eks ett arrangement 
vinter og ett på barmark. Type: Alta uten grenser, en helsesportdag. Det kan være i samarbeid med 
lag/foreninger. Et treffpunkt for funksjonshemmende og miljøet rundt, enten de bor hjemme eller på 
institusjon med fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv.  

• Viktig med opplæring av de ansatte på institusjoner slik at de vektlegger fysisk aktivitet som en del av 
hverdagen.  

Konklusjon: 
Innspillene blir først drøftet i FYSAK gruppa og eventuelt tatt med i forslag til endelig plan. Planen skal 
sluttbehandles i kommunestyret i juni. Dette referatet vil følge planen som et vedlegg.  
 
Vurdering: Markedsføring av utstyrssentralen er tatt med som tiltak. Nordlysbadet vil i løpet av 2012 jobbe med 
å få anlegget mer universalt utformet. Aktivitetsdag for funksjonshemmede er under utprøving ved en av 
boligene.  
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ALTA IDRETTSRÅD 

Notat       
  
Til: Idrettsrådet 
Fra: Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Kopi: Plangruppa, Sylvi Bellika 
Sak: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012 

Saksnr./Arkiv Dato 
12/219 - 144  25.04.2012 

PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012  
Sted: Alta rådhus 
Tid: 23.04.12 
Tema: Innspill fra idrettsrådet i forbindelse med offentlig ettersyn av Plan for idrett og 
fysisk aktivitet. 
 
Innspill: 

• Gymsaler og idrettshaller bør være åpne om sommeren og i skoleferien for å fremme fysisk aktivitet. 
• Det bør være gratis trening for alle under 17 år også i Finnmarkshallen og i Nordlysbadet. Alta 

svømmeklubb sliter med høye utgifter for å kunne trene i Nordlysbadet. 
• Gang og sykkelvegene er viktige arena for fysisk aktivitet. Trygg skolevei er viktig.  
• Idrettrådet og kultursektoren har sendt et notat til brukergruppa for ny idrettshall der det er listet opp de 

idrettene som har behov for flere/bedre lokaler til treningstimer: Innebandy, Taekwondo, karate, judo, 
turn, basket, volleyball, klatring, skyting. Ny idretter som kan komme er bryting.   

• I forbindelse med planlegging av ny idrettshall er det også behov for areal til dans. 
• Det bør også vurderes friidrettens behov for innendørs arena. I Finnmarkshallen er friidrettanlegget ofte 

brukt til lagerplass.(Areal til dans og friidrett kommer i tillegg til notat sendt brukergruppa for ny 
idrettshall.)  

• Idrettsrådet ser behovet for å kartlegge og profilere ikke konkurranserelaterte aktiviteter i regi av 
lag/foreninger, og vil tar ansvar for å registrere idrettslagenes tilbud. (Dette er et av tiltakene i planen). 

 
Konklusjon:  
Innspillene blir kommentert i planen før endelig politisk behandling.  
 
Vurdering: Åpne lokaler om sommeren er et økonomisk spørsmål. Det samme gjelder gratis trening i 
Nordlysbadet og Finnmarkshallen. Sykkelbyen har tiltak for gang/sykkelveger. Brukergruppa for ny idrettshall 
arbeider videre med skisseprosjekt.  
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Vedlegg 2: Forslag til endringer i handlingsprogrammet før 
offentlig ettersyn:  
 
(Vurderingene er gitt før planen har vært ute på offentlig ettersyn) 
 
 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet 
Tiltak som går ut/endres: 

• ”Gåbuss” gå til skolen med voksne. Tiltaket har ikke latt seg gjennomføre. Konseptet justeres og legges 
inn under Sykkelbyen.  

• Sikkerhetsvurdering av skolevei for 2 skoler. Ikke gjennomført og går ut. Se for øvrig under 
tilretteleggingstiltak der Sykkelbyen skal oppgradere g/s veger og snarveger.  

• Organisere treningskontakter går ut som tiltak, er en del av ordinær drift. 
• Forskningsprosjektet ”Aktivitetsskolen” utgår. Prosjektet er avsluttet. Evaluering etterlyses. 
• Fritidstilbud til barn/unge med funksjonshemming går ut på grunn av manglende interesse.  
• Utredning av Frisklivsentral går ut, tiltaket utført. 
• Miljøuka med 3 topper, tas ut, en del av ordinær drift 
• Byløyperennet, tas ut, en del av ordinær drift 
• Åpen hall for ungdom, tas ut, en del av ordinær drift. 
• Normer for uteareal skoler/barnehager, tas ut, en del av prosjektet offentlig uterom som er gjennomført. 
• Sykkelbyen Alta, tas ut som eget tiltak, eget prosjekt med tiltaksplan 

Se for øvrig diverse/status feltet i handlingsplan for fysisk aktivitet, pkt. 9.0.  
 
 
 
Endringer i prioritert anleggsplan 
Følgende anlegg er ikke med i planen lenger på grunn av at anleggene har fått spillemidler: 

• Alta kommune, rehabilitering av Altahallen 
• Alta kommune, rehabilitering av BUL hallen 
• Alta kommune, ballbinge Saga skole 
• Kronstad vel, ballbinge 

 
 
På grunn av at anleggene har vært på listen en stund, uten at noe har skjedd, er følgende anlegg  flyttet 
fra prioritert liste til uprioritert liste: 
Ordinære anlegg: 

• Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa del I 
• Kviby IL, rehabilitering av skiløype 
• Alta IF, kunstgress stadion Aronnes 
• Alta IF, undervarme, stadion Aronnes 
• Alta IF, bygg stadion Aronnes 
• Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa del II 
• Rafsbotn IL, kunstgress 
• Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg del II 
• Tverrelvdalen IL, rehabilitering av lysanlegg kunstgressbane 
• Alta kommune, rulleskiløype Kaiskuru skianlegg 
• Alta kommune, fiskeplass Strømsnes 

 
 
 
Nærmiljøanlegg: 

• Tverrelvdalen IL, skileikanlegg ved Gammelsetra 
• Alta IF,  hoppbakke K 10 
• Alta IF, hoppbakke K20 
• Rafsbotn IL, ballbinge 
• Alta kommune, ballbinge Langfjordbotn 
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Følgende anlegg er tatt ut av uprioritert liste: 

• Alta IF, rehabilitering av hoppbakke K 53 
• Alta IF, rehabilitering av hoppbakke K 32,5 
• Alta klatreklubb, klatrevegg i Finnmarkshallen 
• Alta kommune, ballbinger ved alle skoler 
• Alta kommune, ombygging/rehabilitering av lokaler ved Alta u-skole 
• Alta ski- og alpin, rehabilitering av varmestue 
• Alta ski- og alpin, rehabilitering av skitrekk og heishus 
• Bossekop UL, klubbhus rehabilitering 
• Bossekop UL, lagerbygg II 
• Bossekop UL utbygging av Breverudmyra 
• Kronstad vel, kunsgress 
• Rafsbotn IL, tilknytingsløype 
• Tverrelvdalen IL, kunstgress II der gressbanen er 

 
 

Følgende mindre nærmiljøanlegg har fått spillemidler i 2011: 
• Alta kommune, klatreanlegg Bossekop skole 
• Alta kommune, klatreanlegg Komsa skole 
• Alta kommune, klatreanlegg Øvre Alta skole 
• Holstlia huseierforening, basket 
• Alta kommune, ballbane Røstmoen 
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Vedlegg 3: Merknader i utleggingsperioden 
 
Plan for idrett og fysisk aktivitet har vært ute til offentlig ettersyn, med frist for tilbakemelding 3. mai. Følgende 
innspill har kommet inn:  
FYSAK gruppa, 03.05.12 
Møte med Alta Idrettsråd: 

• Fra FYSAK gruppa ble det trukket frem viktigheten av ikke konkurranserelatert aktivitet og 
selvorganisert aktivitet. Hvis gymsaler og idrettshaller skal være åpent for selvorganisert aktivitet, må 
det være noen som er tilstede og har tilsyn med utstyr og aktiviteten. Pr. i dag organiserer Alta 
kommune aktivitetsskole om sommeren.  

Møte med Rådet for funksjonshemmede: 
• Når det gjelder arbeid med en aktivitetsdag for funksjonshemmede, er det i gang en forsiktig start ved 

en av boligene.  Det er viktig å oppfordre de ansatte for institusjonene å vektlegge fysisk aktivitet som 
en del av hverdagen.  

Pkt 1.2: Der flyttes siste punkt opp som det første.  
Pkt. 5.3 og 5.4 flyttes til 2.1. 
Pkt 10: Handlingsprogram:  

• Anita Romsdal er med som ansvarlig for Fritid med bistand.  
• Nytt treningskompiskurs blir arrangert høsten 2012.  
• Utstyrssentralen må markedsføres.  
• Årlige møte med Alta idrettsråd, Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet, settes inn som ett tiltak. 
• I tillegg til å utrede telling av brukere i en lysløype, bør det innhentes tall fra Nordlysbadet og de private 

treningsstudioene.  
Vurdering: Endringene er gjort. 
  
 
 
 
Alta IF Fotball, 12.04.12 
Alta IF ønsker at rehabilitering av kunstgress 11-bane på Aronnes blir tatt inn på prioritert liste. Kostnad 2.2 
mill.  
På vegne av Kronstad vel ønsker de at kunstgress Kronstadbanen blir flyttet til prioritert liste. Det er eksisterende 
kunstgress på Aronnes som skal flyttes til Kronstad. Kostnad: 700.000,-. 
Vurdering: Begge anleggene er tatt med på prioritert liste. Flytting av kunstgress fra Aronnes til Kronstadbanen 
er ikke spillemiddelberettiget, men er likevel tatt med i planen. Rehabilitering av eksisterende anlegg.  
 
Komsa vel, 25.04.12 
Komsa vel ønsker at nytt kunstgress på banen ved Komsa skole blir tatt inn på prioritert liste for ordinære 
anlegg. Kostnad: 1,4 mill.  
Vurdering: Anlegget er tatt med på prioritert liste. Rehabilitering av eksisterende anlegg.  
 
Fylkesmannen i Finnmark, 30.04.12 
Den kommunale planprosessen har ikke fulgt ny Plan og bygningslov i forhold varsling av planoppstart og 
utarbeidelse av planprogram jf. Pbl 4-1 og ber kommunen følge saksbehandlingsreglene ved neste rullering. 
Fylkesmannen mente planen er god og hadde ikke andre merknader. 
Vurdering: Merknaden tas til etterretning. Saksgangen ved neste revidering blir da som følger før selve 
planarbeidet starter: 

• Administrasjonen lager forslag til planprogram. 
• Planutvalget varsler om oppstart av planarbeidet samtidig som forslag til planprogram legges ut til 

offentlig ettersyn i 6 uker. 
• Planprogrammet vedtas politisk.  

 
Dette medfører at planarbeidet tar ca 3 mnd lenger tid.   
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Alta klatreklubb, 27.04.12  
Alta klatreklubb ønsker at det vurderes bygging av klatrevegg i forbindelse med utvidelsen av Finnmarkshallen. 
Kostnad: 5 mill og nedover avhengig av størrelse og løsning. 
Vurdering: Anlegget stod på uprioritert liste og flyttes nå inn på prioritert liste.  
 
Andre endringer: 
Tverrelvdalen IL ønsker at deres anlegg: rehabilitering av lysløypa del I og del II og skileikanlegg ved 
Gammelsetra ikke blir flyttet til uprioritert liste.  
Vurdering: Tatt til etterretning.  
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Vedlegg 4 Saksfremlegg 
 
Saksnr.: 12/219-18  
Arkiv: 144  
Sakbeh.: Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Sakstittel:  PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2012  
 
Planlagt behandling: 
Hovedutvalg for helse- og sosial 
Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 
Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 
Planutvalget 
Kommunestyret 
 
Administrasjonens innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret revideringen av Plan for idrett 
og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 16.05.12. 
 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 1. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, datert 16.05.12. 
Andre saksdok.: Dokumenter i mappe 11/3041 og 12/219 
 
 
Bakgrunn: 
Det er et krav fra kulturdepartementet at alle kommunene må ha en kommunedelplan som grunnlag for tildeling 
av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Hele planen skal revideres hvert 4. år med sluttbehandling 
i kommunestyret. Hele planen ble sist revidert 23.06.08. Den kortsiktige delen med handlingsprogram skal 
rulleres hvert år. Handlingsprogrammet ble sist revidert 20.06.11.  
 
Oppstart av planarbeidet ble vedtatt i planutvalget 09.11.11.  Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres 
muligheter for medvirkning i planprosessen. Alle idrettslag i Alta, andre aktuelle lag/foreninger, skoler, 
barnehager og de kommunale sektorene ble tilskrevet i brev av 02.12.11. Det ble satt en frist til 15.01.12 for å 
komme med innspill i planen. Planarbeidet ble også varslet gjennom annonse i Altaposten og på kommunens 
hjemmeside. Planutvalget vedtok i møte 14.03.12 å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker, med frist 
03.05.12 for å komme med merknader. Aktuelle lag/foreninger, offentlige innstanser ble tilskrevet.  Offentlig 
ettersyn ble også varslet gjennom annonse i Altaposten og på kommunens hjemmeside. I løpet av planprosessen 
har det vært avholdt møter med Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Alta idrettsråd.  
 
Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom kultursektoren, drift- og utbyggingssektoren, barn- og 
ungesektoren, helse- og sosialsektoren, samfunnsutvikling og Alta idrettsråd. Kultursektoren har hatt 
sekretariatet.  
Høring/merknader: 
I utleggingsperioden kom det innspill fra følgende: FYSAK gruppa, Alta idrettsråd, Rådet for 
funksjonshemmede, Alta IF fotball, Kronstad vel, Komsa vel, Fylkesmannen i Finnmark, Alta klatreklubb og 
Tverrelvdalen IL. Innspillene og endringene er beskrevet i vedlagte plan.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Både idrettslag og kommunen må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man 
starter bygging av anlegget før spillemidlene er bevilget. Søkerne må regne med mer enn 5 års ventetid på 
spillemidlene. Idrettslagene må også ta høyde for at det for tiden er 1 års ventetid på kommunalt tilskudd til 
bygging av idrettsanlegg. Ventetiden på kommunalt tilskudd kan øke.  
Vurdering: 
Idrettsanleggene er tatt inn i handlingsdelen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne 
ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til om anlegget er: 

1. Ferdig 
2. Påbegynt 
3. Søkt om spillemidler 
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4. Forhåndsgodkjent 
 
Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om forhåndsgodkjenning og dermed starte bygging.  Etter 
hvert som anleggene får forhåndsgodkjenning, søkt om spillemidler, påbegynt eller ferdig vil de bli flyttet opp 
over i lista. De anleggene som det ikke skjer noe med kan flyttes til langsiktige behov ved senere 
rulleringer/revideringer.   
 
Etter prioriteringsreglene skulle følgende kommunale anlegg flyttes oppover på lista: Finnmarkshallen lagerbygg 
og sosialt rom. På grunn av at Alta kommune har flere anlegg på toppen av lista og at sluttregnskapene til de 
anleggene foran er omtrent ferdig, lar vi rekkefølgene bli som den er nå. I følge prioriteringskriteriene er det 
også ønskelig med noen små anlegg innimellom de store. Derfor lag vi O-kartet ”Bollo” fra Alta o-lag være som 
nr. 11 
 
Det er tatt inn følgende anlegg på prioritert liste etter offentlig ettersyn: 
 

• Kronstad vel, kunstgressbane 
• Alta IF, rehabilitering av eksisterende 11 bane med kunstgress på Alta idrettspark 
• Komsa vel, rehabilitering av eksisterende kunstgressbane ved Komsa skole 
• Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse med utbygging av Finnmarkshallen 

 
 
Det er planlagt at eksisterende kunstgress på Alta idrettspark skal flyttes til Kronstadbanen. Anlegget var med på 
uprioritert liste i forrige plan, og blir nå flyttet til prioritert liste. Det vil ikke være mulig å søke om spillemidler 
til flytting av kunstgresset. Alta IF og Komsa vel skal rehabilitere eksisterende baner. Klatrevegg stod på 
uprioritert liste i forrige plan, og foreslås nå flyttet til prioritert liste. Ingen av endringene er å oppfatte som 
vesentlige og vil ikke kreve ny offentlig ettersyn.  
 
Det er urovekkende at ventetiden på spillemidler er lang og at den mest sannsynlig vil øke i årene fremover. Det 
er kostbart for søkerne å mellomfinansiere spillemidlene.  
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Vedlegg 5 Kommunestyrets vedtak 
 
Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 26.06.2012 
Sak: PS 92/12  
 
Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt 
Arkiv: 144 
Arkivsak: 12/219-24 
Tittel: SP - PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 

2012  
 
 
Kommunestyrets behandling: 
Behandling: 
Følgende forslag fremmet: 
Forslag fra AP v/Geir Ove Bakken: 
Ved budsjettbehandlinger for 2013 økes de kommunale tilskuddene til bygging av 
idrettsanlegg. 
Forslaget falt med 13 mot 21 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra H, V, Kyst og FrP: 
Kommunestyret bevilger kr 504 000 for å fjerne den kommunale køen på 15% tilskudd til 
idrettsanlegg. Tiltaket finansieres av disposisjonsfondet. 
Forslaget vedtatt enstemmig. 
Innstillingen vedtatt enstemmig. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret revideringen 
av Plan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 16.05.12. 
Kommunestyret ønsker snarlig fokus på merking og utbedring av stiene til ”toppene” om 10-
toppers satsingen skal fortsette. Dette med hensyn til vegitasjonsslitasjen. 
Kommunestyret bevilger kr 504 000 for å fjerne den kommunale køen på 15% tilskudd til 
idrettsanlegg. Tiltaket finansieres av disposisjonsfondet. 
 

Vedlegg 6 Temakart: Idrett og grønnstruktur 
 


