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1.0 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 2012. Handlingsprogrammet rulleres hvert år.  
 
Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og 
friluftsanlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet.  
 
Gjeldene handlingsprogram ble godkjent av kommunestyret 23. juni 2014. 

2.0 Tidsplan 
• Oppstart oktober 2014 
• Lag og foreninger ble tilskrevet 08.10.14 med frist til 16.11.14 
• Annonse i Altaposten 16.10.14, kommunens hjemmeside 08.10.14. 
• Første gangs politisk behandling 28.01.15 
• Offentlig ettersyn i seks uker med frist 12.03.15  
• Sluttbehandling i kommunestyret mai 2015 
 

3.0 Prioriteringer 
Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne 
ønsker. Ved prioritering 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 et anlegg er tatt i bruk, men 
sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som ”påbegynt”.  
 
De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert 
innbyrdes.  
 
Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn 
mellom store anlegg.  
 

4.0 Hallsituasjonen i Alta  
I løpet av 2015 vil Alta kommune ha: 

• Startet ombygging av den gamle svømmehallen til en sportshall, en aktivitetssal og en 
klatrevegg. 

• Startet planlegging av utvidelse av idrettshallen i Kaiskuru til en håndballhall. 
• Starte utvidelse av Finnmarkshallen med blant annet en håndballhall.  

 
 



 4

Når disse anleggene er bygd vil hallidrettene i Alta få gode muligheter til å gi tilbud til sine 
medlemmer.  
 

5.0 Driftskonsekvenser 
Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett 
blir økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendig vedlikehold 
innenfor avsatte budsjett. 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 30 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg.  
 

6.0 Økonomi 

6.1 Kommunalt tilskudd, 15 % 
 

Kommunestyrets vedtak i møte 13.04.15: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som 

bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 

 

• Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr. 375.000,- pr. anleggsenhet ved bygging og 

rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 15 % regnes ut fra godkjent 

kostnader eksklusivt mva. 

• Anleggsenheten må være prioritert i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet. 

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

spillemidler og planene dermed er forhåndsgodkjent av kommunen. 

• Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er 

godkjent. 

Retningslinjene trer i kraft fom. 2016. Kommunestyret ber om årlige vurderinger av 

behov for tilleggsavsetning i budsjettforhandlingene. 

 

 

De nye retningslinjene vil ikke få tilbakevirkende kraft, og vil gjelde for helt nye søknader fra 

neste søknadsrunde.  

 
Det er i kommunens budsjetter for 2015 satt av kr. 470.000,- til ordningen. I 2012 ble det 
bevilget et ekstra tilskudd på kr. 504.000,- for å komme à jour. I 2013 ble det bevilget et 
ekstra tilskudd på kr. 1.971.670,-. På grunn av mange søknader om spillemidler fra 
lag/foreninger,| er det forventet lang ventetid på de kommunale midlene fremover hvis ikke 
det bevilges ekstra midler. 
 
Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på www.alta.kommune.no  
 

6.2 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 
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finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for 
driftskostnader og driftsinntekter.  
 
Det er lang ventetid på spillemidler. I 2014 søkte vi om kr. 29 millioner og fikk vel 12 
millioner kroner. I 2015 søkte vi om kr. 26,5 millioner. Søkere må regne med 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.   
 
Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr. 600.000,- skal være en del av vedtatt 
kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Utbygging av nærmiljøanlegg bør gjøres i 
samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør alle nærmiljøanlegg være omtalt i en 
kommunal plan.  
 

6.3 Kommunal garanti 
Alta kommune har gitt garanti til Alta golfpark og Kvenvikmoen motorpark. Dvs at 
kommunen har garantert for tilbakebetaling av tildelte spillemidler. Det er et krav fra 
departementet, ellers hadde de ikke kunne søke om spillemidler. Hvis Alta rideklubb skal 
søke om spillemidler må kommunen gi en slik garanti. Garantitiden er 20 år og må 
godkjennes av fylkesmannen.  
 
Kravet gjelder for: 

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

7.0 Måloppnåelse 

7.1 Fysisk aktivitet 
 
Hovedmålet for fysisk aktivitet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Alta 
gjennom en tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper.  
 
Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. Endringene 
som er gjort i denne rulleringen vil understreke dette.  

 

 

7.2 Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv 
 
Hovedmål for anleggsutbyggingen er at 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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Ved opparbeiding/oppgradering av arealer 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.  
 
Anleggene som er med i planen vil tilsammen gi et tilbud både til konkurranseidrett og til 
trimmere. Det er meget bra at det er foreslått 9 nye nærmiljøanlegg, som vil gi et tilbud til 
fysisk aktivitet for barn og unge i nærområdene.  
 
En del av endringen som er gjort er av rent teknisk karakter. For eksempel at de anleggene 
som har fått spillemidler er tatt ut av planen og at prioriteringen er endret internt i listen. 
Prioriteringslisten for ordinære anlegg er nå på 77 anleggsenheter. Prioriteringslisten for 
nærmiljøanlegg er på 24 anlegg.  Til sammen vil det gi et tilbud til alle grupper i 
befolkningen. 
 
Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysikk aktivitet.  
 

 

 

8.0 Resultatvurderinger av forrige plan 

8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for 
idrett og friluftsliv 
 
Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen: 

• Nordlysbadet, hovedbasseng 
• Alta kommune, aktivitetsrom ved Alta u-skole (Steppi) 
• BUL kunstgressbane Bossekop idrettspark 
• Alta golfpark, mindre anlegg puttebane 
• BUL klubbhus Bossekop idrettspark 
• BUL turløype Breverud 
• Alta skytterlag rehabilitering av skytebane Alta u-skole 
• Alta IF, kunstgress 50x70 m 
• Alta o-lag Skoddevarremoen 

 
 
 
 
Andre endringer 

• Nerskogen IL skileikanlegg del 1, del 2 og del 3 er tatt ut av planen. Anlegget blir realisert av Aspemyra 
skianlegg AS, de har fått forhåndsgodkjenning på to anleggsenheter og søker spillemidler for del 1 i 
2015. Aspemyra skianlegg AS, skileikanlegg blir derfor delt i to anleggsenheter.  

• Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse med utbygging av Finnmarkshallen er tatt ut av planen. Det 
bygges nå klatrevegg i Gamlebassenget, og i planene for utvidelse av Finnmarkshallen er det ikke 
planlagt noen klatrevegg. 
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• Utvidelsen av Finnmarkshallen deles opp 5 ulike anleggsenheter: idrettshall, treningsrom, aktivitetssal, 
sosialt rom og to nye sett garderober til Fotballhallen. 

• Ombygging av den gamle svømmehallen deles opp i 3 ulike anleggsenheter: sportshall, aktivitetssal og 
klatrevegg. 

• Alta jeger- og fiskerforening, lagerbygg er flyttet til nr. 6 på prioriteringslisten på grunn av at 
sluttregnskapet er godkjent.  

 
For nye tiltak og andre endringer, se vedlegg 1 og vedlegg 2. Nye anlegg, som er tatt inn på 
prioritert liste, er skrevet i kursiv.  
 
Alle tall er endret i samsvar med spillemiddelsøknadene 
Status og dermed prioriteringen er endret for de anleggene som siden siste revidering har blitt: 

1. Ferdig 
2. Påbegynt 
3. Søkt om spillemidler 
4. Fått forhåndsgodkjenning 

 
 

8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet 
 
Evaluering av tiltak: 
 
Fysisk aktivitet, skoler/barnehager 

• Uteområder ved skoler blir fortsatt prioritert. I 2014 ble det etablert kunstgressbane 
ved Alta u-skole og sykkelløyper ved Saga og Øvre Alta skole. I Plan for offentlig 
uterom er nærmiljøanlegg ved Elvebakken skole, og nytt uteområdet ved Sandfallet u-
skole prioritert.  

• Skoleåret 2014/15 er siste året med trivselsledere ved skolene. Erfaringer med 
trivselsledere er det blir større engasjement og mindre konflikter i skolegården.  

Tilpasset aktivitet 
• Aktiv fritid består, det samme gjør Treningskompiskursene. 

 
Trimtilbud i Alta – utvikling  

• Alta 10-toppers, i Plan for offentlig uterom er det tatt med tiltak for å redusere erosjon 
i på stiene.  

• Sykkelbyen Alta som prosjekt avsluttes i 2015.  
• Byløypedagen ble arrangert i 2013, 2014 og 2015 under Borealis vinterfestival.  

 
Tilretteleggingstiltak 
 

• Utvikle videre merking av skiløyper i fjellet. Løypene klar til vinterferien i skolene. 
• Sluttføre utvikling av nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper og turløyper. 
• Park/idrett har satt ut benker etter forespørsel fra de eldre.  
• Rullering av Plan for offentlig uterom er vedtatt av kommunestyret 20.10.14 i sak 

14/4601 
 
Informasjon 
 

• Park/idrett har startet med å lage et spørreskjema for en brukerundersøkelse om tilbud 
for fysisk aktivitet. De vil vurdere om prosjektet skal sluttføres.  
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Nye tiltak: 
 
Fysisk aktivitet, skoler/barnehager 

• Kartlegge trykk skolevei (barnetråkk). Viktig at skolebarna går/sykler til skolen.  
Tilpasset aktivitet 

• Fagutvikling, kurstilbud til treningskompiser. I samarbeid med Finnmark idrettskrets og Norges 
idrettsforbund 

Trimtilbud i Alta 
• Friluftslivets år. Ulike tiltak gjennom hele året. Begynner med en sove ute dag i januar.  
• «Fatbike»løype/gåstier i terrenget om vinteren. Samarbeid med Nordlysbyen sykkel. Forebygger 

konflikter i skiløypene.  
Tilretteleggingstiltak 

• Merking av 13 sykkelløyper i terrenget etter nasjonal standard. 
 
Andre kommentarer: 

• Trimtilbudene for hele befolkningen blir videreført som f.eks Byløyperennet og Alta 10-toppers.  

 

 

9.0 Tidsplan for neste rullering/revidering 
 
 
Det vil bli oppstart planprogram for revidering av hele planen våren 2015. Planprogrammet 
vedtas tidig høst 2015. Det er kommunevalg høsten 2015. Endelig revidert plan sluttbehandles 
i juni 2016.  
 
Den politiske behandlingen fremmes via hovedutvalget for oppvekst og kultur til planutvalget 
og kommunestyret.  
 
 
 

       
Kvenvikmoen Motorpark                               Kunstgressbanen ved Alta u-skole 
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10.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, 
kommunale tiltak 2015/16 

    

Tiltakene er ikke i prioritert 
rekkefølge 

      

Tiltak som blir betegnet som løpende drift er ikke tatt med 
i denne oversikten.  

      

Tiltak  Målgruppe   Kostnad  Finansiering  Tidsplan  Ansvarlig  Diverse/status  

Fysisk aktivitet, skoler/barnehager        
Oppgradere uteområder ved skoler. Minst et 
nærmiljøanlegg ved skolene pr. år.  

Elevene i skoletiden og 
nærmiljøet etter skoletid 

 Eget budsjett og 
spillemidler 

2015 Drift og utbygging I samarbeid med 
oppvekst.  

Utvide og utvikle ”Trivselsledere” på skoler Elevene på skolene  Eget budsjett 2015 Oppvekst Varer ut skoleåret 14/15  

Kartlegge trygg skolevei (barnetråkk) Førsteklassinger og 
andre skoleelever 

   Folkehelse Folkehelsekoordinator 

Tilpasset aktivitet        

”Aktiv fritid” samarbeid kommune og lag/foreninger  Mennesker med behov 
for tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

  Innenfor ordinær 
støttekontakt-budsjett 

2015 Oppvekst v/ Maja 
K. Mathisen, Anita 
R. Kivijervi,  Helse 
og sosial v/Jorunn 
Nordholm, Tonee 
Cecilie Thomassen 

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

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

Mennesker med behov 
for tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

4.000,- Eget budsjett 2015 Oppvekst/helse og 
sosial  

I samarbeid med 
fylkeskommunen og 
idrettskretsen. Ett kurs i 
året for aktuelle i Alta 
kommune 

Fagutvikling, kurstilbud til treningskompiser. Utprøving av 
aktiviteter/aktivitetsdager.  

Treningskompiser som 
skal gi tilbud til de som 
har behov for 
tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

 Eget budsjett 2015 Oppvekst/helse og 
sosial 

I samarbeid med  
Finnmark idrettskrets og 
Norges idrettsforbund 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan  Ansvarlig Diverse/status 

Trimtilbud i Alta - utvikling       

Sykkelbyen Alta  diverse tilrettelegging, motivasjon- og 
informasjonstiltak  Hele befolkningen  Eget budsjett 2015 Drift/utbygging 

Egen arbeidsgruppe. 
Avsluttes i 2015.  

Friluftsåret 2015. Ulike tiltak gjennom hele året.  Hele befolkningen  Eget budsjett 2015 Folkehelsegruppa 

Starter 13. januar i 
samarbeid med Øytun 
folkehøgskole og 
universitetet.  

«Fatbike» løype/gåstier i terrenget, Kaiskuru, Sandfallet, 
Gakori. Samarbeid med Nordlysbyen sykkel Hele befolkningen  Eget budsjett 2015 Miljø/park/idrett 

Nytt tilbud for å forebygge 
konflikter i skiløypene 

Tilretteleggingstiltak       

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

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

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

Sluttføre utvikling av nettbasert informasjon om 
sykkelløyper, skiløyper, turløyper Hele befolkningen 100.000 

Budsjett miljø/park/idrett, 
Sykkelbyen  2015 

Sykkelbyen, 
Miljø/park/idrett, 
kultursektoren 

Løyper i nærområdene. 
Samarbeid med 
lag/foreninger 

Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillighetssentralen 

Alle som her behov for å 
låne diverse utstyr til 
fysisk aktivitet   2015 

Helse og 
sosial/Folkehelse 
gruppa 

Ikke godt nok kjent enda. 
Vurdere om det bør lages 
en brosjyre.  

Utsetting av benker i nærområder slik at eldre og andre 
kan være fysisk aktive Eldre og andre  100.000  2015 Park/idrett Settes ut etter behov 

Merking av 13 sykkelløyper i terrenget etter nasjonal 
standard   

Eget budsjett og midler fra 
Finnmark fylkeskommune, 
Fefo og Gjensidige 
stiftelsen.  2015 Sykkelbyen  

Informasjon       

Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk 
aktivitet.  

Brukere av f.eks 
skiløyper   2015 Miljø/park/idrett 

Må vurdere i 
utleggingsperioden om 
den er aktuell 

Lage en oversikt over grupper/steder med fysisk 
aktivitet/møteplasser. Hele befolkningen   2015 Folkehelse  
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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 
(6) 

Bossekop UL, garderobebygg, Bossekop 
idrettspark 

3 197 1.250 375   

 22.07.10 
2011,2012, 

2013,2014,15 Ferdig 
2 
(7) 

Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg 1.384 461  Tilskudd fra 
driftsselskap 

Ingen endring 

 24.11.10 
2011,2012, 

2013,2014,15 Ferdig 
3 
(8) 

Alta kommune, Finnmarkshallen sos. rom 1.227 511  Tilskudd fra 
driftsselskap 

Ingen endring 

 24.11.10 
2011,2012, 

2013,2014,15 Ferdig 
4(9) Bossekop UL, lager, Bossekop idrettspark 2.790 1.163 375    12.01.11 2012, 

2013,2014,15 
Ferdig 

5 
(10) 

IL Frea, kunstgress på eksisterende 
grusbane 

3.896 1.623             375    

 01.07.11 
2012, 

2013,2014,15 Ferdig 
6(24) Alta jeger og fisk, lager 788 328 118    11.12.13 2014,2015 Ferdig 

7 
(13) 

Alta golfpark, korthullsbane 1.488 617 220   

 21.08.08 
2011,2012, 

2013,2014,15 Påbegynt 
8 
(14) 

Alta O-lag, rehabilitering o-kart ”Bollo” 150 63               8.4    

 12.01.10 
2011,2012, 

2013,2014,15 Påbegynt 
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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 

9 
(16) 

Tverrelvdalen IL, sanitæranlegg ved 
kunstgressbane I 

1.212 505              181   

 30.08.11 
2012, 

2013,2014,15 Påbegynt 
10 
(17) 

Alta SSF/NMK, bilcross 2.754 1.148 375   

 17.06.11 
2012,2013, 
2014,2015 Påbegynt 

11 
(18) 

Alta SSF/NMK, rallycross 2.924 1.218 375   

 17.06.11 
2012,2013, 
2014,2015 Påbegynt 

12 
(19) 

Alta SSF/NMK gokartbane 3.447 1.250 375   

 17.06.11 
2012,2013, 
2014,2015 Påbegynt 

13 
(20) 

Alta SSF/NMK, snøscootercross 1.554 648 233   

 17.06.11 
2012,2013 
2014,2015 Påbegynt 

14 
(21) 

Alta SSF/NMK motorcross 1.592 663 250   

 17.06.11 
2012,2013 
2014,2015 Påbegynt 

15 
(22) 

Alta SSF/NMK treningsfelt mx/snx 1.471 613 220   

 17.06.11 
2012, 2013 
2014,2015 Påbegynt 

16 
(23) 

Alta SSF/NMK snøscooter dragracebane 2.092 872 325   

 17.06.11 
2012, 2013 
2014,2015 Påbegynt 

17(25) Alta jeger og fisk, klubbhus 3.965 1.250 375    11.12.13 2014,2015 Påbegynt 

18(26) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
stadionbygg garasje/lager 

3.730 1.250  2.825 120’ for hele 
anlegget 

Budsjett 
2013 

02.01.14 2014,2015 Påbegynt 

19(27) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg 
klubbhus 

1.504 627  1.108 120’ for hele 
anlegget 

Budsjett 
2013 

02.01.14 2014,2015 Påbegynt 

20(28) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg 
rulleskiløype del 1 

2.770 1.154  1.375 120’ for hele 
anlegget 

 02.01.14 2014,2015 Påbegynt 

21(29) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg 
rulleskiløype, del 2 

1.005 419  1.375 120’ for hele 
anlegget 

 02.01.14 2014,2015 Påbegynt 

22(65) Kaiskuru IL, 7-er bane kunstgress 1.860 775 217    27.05.14 2015 Påbegynt 

23(67) Rafsbotn IL, 7-er bane kunstgress 2.582 1.063 375    11.07.14 2015 Påbegynt 

24(73) Alta og omegn turlag, rehabilitering av 
Reinbukkelvhytta 

417 174 63    24.09.14 2015 Påbegynt 

25(68) Alta kommune, rehabilitering av traseen 
lysløypa i Eiby 

485 243  155 31 for hele løypa  06.10.14 2015 Påbegynt 

26(70) Alta kommune, rehabilitering av 
lysanlegget i lysløypa i Eiby 

340 170  155 31 for hele løypa  06.10.14 2015 Påbegynt 

27(55) Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidretts-
banen 

2.592 1.080 375   

 04.12.14 2015  
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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 

28(38) 
 

Alta kommune, Gamlebassenget idrettshall 9.372 3.905   Ikke vurdert 

PS 108/09 11.12.14 2015  
29(38) Alta kommune, Gamlebassenget, 

aktivitetssal 
2.039 850    

 11.12.14 2015  
30(38) Alta kommune, Gamlebassenget, klatrevegg 1.155 481    

 11.12.14 2015  
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  
 
 
30 
(27)  

Bossekop UL, lys i turløype, Breverud 460 230               69    05.06.09 Må 
søke på nytt 

  Må fornye 
forhånsgodkj.  

31 
(28) 

Tverrelvdalen IL, rehabilitering av 
skiløypa, del I 

625 260 94    10.11.09 Må 
søke på nytt 

 Påbegynt, får ikke 
tinglyst 

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

    
33   Alta rideklubb, ridehall 6.745 1.875 375    PS 141/12 

3 mill 
   

34  Alta rideklubb, utendørs ridebane 1.300 542 195       

35  Alta rideklubb, stall 4.800 875 720       

36 Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager 1.700 708 255       

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

    Ingen endring     

39 Alta golfpark, klubbhus 2.100 875 315   

    
40 Alta golfpark, garderobeanlegg 2.100 875 315.   

    
41 Alta golfpark, garasje 1.950 813 292   

    
42 Alta orienteringslag, Kvenvik 99 41 15   

    
43 Alta o-lag Auskarnes 87 36 13   

    
44 Alta o-lag Eiby 105 44 16   
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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 

45 Alta o-lag Transfarelv 111 4 17   

    
46 Alta SSF/NMK flomlys 300 125 45   

    
47 Alta kommune, Komsa fjellhall    Må vurderes Ikke vurdert 

PS 108/09   
Arbeidsgruppe 

nedsatt 
48 Alta kommune, Finnmarkshallen, 

håndballhall  
 Maks 

12.500 
  Ikke vurdert 

PS 107/13   

Departementet har 
gitt foreløpig 

uttalelse 
49 Alta kommune, Finnmarkshallen, 

treningsrom 
 Maks 875    

   

Departementet har 
gitt foreløpig 

uttalelse 
50 Alta kommune, Finnmarkshallen, 

aktivitetetssal 
 Maks 875    

   

Departementet har 
gitt foreløpig 

uttalelse 
51 Alta kommune, Finnmarkshallen sosialt rom  Maks 625    

   

Departementet har 
gitt foreløpig 

uttalelse 
52 Alta kommune, Finnmarkshallen, 

garderober  fotballhallen 
 Maks 750    

   

Departementet har 
gitt foreløpig 

uttalelse 
53 Alta kommune, tilrettelegging i 

Tollevikfjæra for funksjonshemmede og 
forflytningshemmede 

250 156.    Ikke vurdert 

    
54 Alta kommune, fiskeplass Lathari 80    Ikke vurdert 

    
55 Alta kommune, Skogvannet, bade og 

fiskebrygge 
400 167   Ikke vurdert 

    
56 Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt    Ikke vurdert 

   
Samarbeid 

Statens vegvesen 
57 Alta kommune, Sandfallet lysløype 

rehabilitering 
887 370  517 Ingen endring 

    
58 Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu 

m/sekretariat og speakertårn 
800 333 120   

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

    
60 FFO/Alta kommune, universelt utformet 

turveg på Sandfallet 
400 200   Ikke vurdert 

   
Søker eksterne 

midler 
61 Alta IF, hopp og kombinert, helårs 

plastbakkeprosjekt 
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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 

62 BUL lys i turløype      

    
63 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa 

del II 
338 141 51       

64 Kronstad vel, kunstgressbane 700 0       Kan ikke søke 
om spillemidler 

Flytte gammelt 
kunstgress fra 

Aronnes 
65 Alta IF, rehabilitering av 11-bane 

kunstgress Alta idrettspark 
2.200 916 330       

66 Komsa vel, rehabilitering av 
kunstgressbane ved Komsa skole 

1.400 583 210      Avventer 
skoleutbygging 

67 Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta 
lufthavn 

3.100 875 375       

68 IL Frea, klubbhus ved kunstgressbanen 1.700 708 255       

69 Alta kommune, Kaiskuru håndballhall 20.000 Må 
vurderes 

   Budsjett 
vedtak 

   

70 Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse 
av skytebanen på Kvenvikmoen 

1.600 667 240       

71 Alta IF, Alta idrettspark, rehabilitering og 
nytt flomlys kunstgressbaner 

225 94 34       

72 Alta IF, Alta idrettspark klubbhus, 
rehabilitering kafe og kontorer 

1.500 625 225       

73 Alta IF, Alta idrettspark rehabilitering av 
garderobebygget 

500 208 75      Forbeholdt om 
godkjenning av 

fylkeskommunen 
74 Alta IF, vanningsanlegg til 2 gressbaner 400        Tilbakemelding fra 

kulturdep. Ikke 
spillemidler 

75 Alta kommune, tursti Hjemmeluft         Del av plan for 
offentlig uterom 

76 Alta kommune, tursti Raipas         Del av plan for 
offentlig uterom 

77 Alta kommune, tursti Skoddevarre         Del av plan for 
offentlig uterom 

78 Bossekop UL, renovering av lys Nornett 400 167 60       

79 Alta kommune, Finnmarkshallen skifte av 
kunstgress 

3.500 1.250    Behandles 
budsjett 

2016 
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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 (8) Alta kommune Alta u-skole kunstgress 518 259  300 10  11.07.14 2015 Påbegynt 

2(16) Eiby bygdelag, kunstgress balløkke 217 109 26    10.09.14 2015 Påbegynt 

3(18) Alta kommune, sykkelanlegg Øvre Alta 183 92 40    15.09.14 2015 Påbegynt 

4(11) Nerskogen IL, skiløype Sagabrinken 170 85 12    10.11.14 2015 Påbegynt 

5 (3) Aspemyra skianl.AS, skileikanlegg del 1 666 308 23    08.12.14 2015  

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. 
 
6  Nerskogen IL, 5 er bane, kunstgress 465 200         70     30.01.06, 

fornyet 
03.12.09, må 
søke på nytt 

2010,2011,2012  

7 Aspemyra skianl. AS skileikanlegg del 2          

8 Tverrelvdalen IL, skileik ved 
Gammelsetra 

613 200 pr. 
byggetrinn 

92 pr 
byggetrinn  

     Bør deles opp i 
flere 

byggetrinn 
9 Bossekop UL, skileik Breverud 400 200         60        

10 Alta kommune, Elvebakken skole 
aktivitetsflate 

550 200  355 10     

11 Alta kommune, ballbane Gakorimyra 500 200  300 10     

12  Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-
skole 

300 150  150 10     

13) Amtmannses bygdelag, lys i akebakken 50 25 8       

14 Amtmannsnes bygdelag, lysløype 250 125 38       

15 Alta kommune, sykkelanlegg Saga 80 40 40       

16 Alta IF, Alta idrettspark,  del 1, 
hinderløype/tursti 

400 200 60       

17 Alta IF, Alta idrettspark, del 2, 
multiområde sykkel, rullebrett 

400 200 60       

18 Alta IF, Alta idrettspark, del 3, klatre og 
trampoliner 

300 150 45       
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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 

19 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
ballbinge 

1.125 300       Som en del av 
utbygging av 

skolen 
20 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 

klatreanlegg 
229 115       Som en del av 

utbygging av 
skolen 

21 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
sandvolleyball 

181 91       Som en del av 
utbygging av 

skolen 
22 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 

skatepark 
90 45       Som en del av 

utbygging av 
skolen 

23 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
parkour 

456 228       Som en del av 
utbygging av 

skolen 
24 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 

sykkelløype 
200 100       Som en del av 

utbygging av 
skolen 

25 Alta kommune, utendørs styrketrening ved 
Sandfallet u-skole 

400 200  Bymiljøpris-
midler 
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 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune  
 
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 

Kviby IL, rehabilitering av skiløype 588 294               88      
04.10.2007 

  

Alta IF, ny fotballstadion Aronnes  

  

    

 
Alta IF utreder 

andre alternativer 
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 

Bossekop UL, håndballhall i tilknytning til 
BUL hallen 

17500 Må utredes 375   

    
Elvebakke bygdelag (eiendomsselskap 
under stiftelse AS) 

25000 Må utredes 375   

    
Nærmiljøanlegg      

    
Alta IF, K 10 bakke Altabakkene 398 200         60    

    
Alta IF, K 20 bakke Altabakkene 431 200         65    

    
Alta kommune/Alta vid. Skole sykkelløype 80 40    

    
Alta kommune, sykkelløype Tverrelvdalen 80 40    

    
Alta kommune, sykkelløype AKG 80 40    

    
Alta kommune/Øytun folkehøgskole 80 40    
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Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen. 
  
 
Alta kommune, drift og utbyggingssektoren, 07.11.14. 
Sandfallet ungdomsskole, uteområdet.  
Anlegg Kostnad inkl. mva 
Kunstgress/ballbinge 1.250.000 
Klatrevegg/tårn 229.000 
Sandvolleyball 181.000 
Skatepark 90.000 
Parkour 456.000 
Sykkelløype i samarbeid med Sykkelbyen Alta 200.000 
Vurdering: Innspillene tas med i planen. Antall og type anlegg kan endre seg etter hvert. Sykkelløype 
ved Alta videregående, flyttes dermed fra uprioritert liste til prioritert liste.  
 
Eldrerådet, 10.11.14 
Under tilpasset aktivitet og/eller tilrettelagte tiltak ønskes tatt med følgende: Utbedring og vedlikehold 
for tilgjengelighet til Skogvannet og Kuvannet. 
Vurdering: Tilgjengeligheten til Skogvannet vil bli bedre som en del av etablering av skileikområdet 
og boligområdet. Mindre tiltak kan tas gjennom driftsbudsjettet. Viktig friluftsområdet og det er ikke 
mye som skal til for å bedre tilgjengeligheten. Kuvannet vil ikke bli prioritert i denne perioden. 
Tiltakene i Plan for offentlig uterom vil bli prioritert (Sandfallet, badeplass Elvebakken, Kreta) 
 
Alta idrettsforening, 14.11.14 
Rehabilitering av bygningsmassen på Alta idrettspark. 
Anlegg Kostnad inkl. mva 
Rehabilitering av flomlys 11-er bane og 7-er 
bane kunstgress 

225.000 

Aktivitetsområdet, nærmiljøanlegg 1.100.000 
Administrasjonsbygning/klubbhus/kafebygg 750.000 + 750.000 
Garderobebygg 500.000 
Helautomatisk vanningsanlegg for 2 gressbaner 400.000 
Vurdering: Nærmiljøanlegget må deles i flere søknader. Maks tilskudd pr. søknad er 300.000,-.   
Manglende vedlikehold av garderobene gir ikke grunnlag for å få spillemidler til rehabilitering. Det 
må lages en tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold. 
Grunnlag for å kunne søke om spillemidler er at det er utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, 
utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt 
vedlikehold.  
l følge kulturdepartementet kan det ikke søkes om vanningsanlegg til gressbanene uten at gressbanene 
blir rehabilitert. Anlegget kan likevel tas med i anleggsplanen. Planene bør sendes inn til 
departementet for å få en skriftlig tilbakemelding.  
 Innspillene tas med i planen, med forbehold om det kan søkes om spillemidler til alle anleggene.  
 
Alta kommune, utvidelse av Finnmarkshallen, brev fra kulturdepartementet 11.11.14 
Utbyggingsprosjektet kan deles i følgende anleggsenheter: 
Idrettshall 25x45m 
Treningsrom min 150 m2 
Aktivitetssal min 150 m2 
Sosialt rom min 100 m2 
To nye sett garderober til fotballhallen.  
Vurdering: Anlegg nr. 48 i dagens plan erstattes av 5 anleggsenheter som nevnt over. 
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Alta kommune, ombygging av gamle svømmehall, brev fra kulturdepartementet 11.12.14 
Ombygging av bassenget deles i følgende anleggsenheter: 
Idrettshall 15x24m 
Aktivitetssal min 150 m2 
Klatrevegg  
Buldrevegg 
Vurdering: Anlegg nr. 38 erstattes av 4 anleggsenheter som nevnt over. Buldreveggen blir ikke bygd 
så den tas ikke med.  
 
Alta kommune, turstier til Hjemmelufttoppen, Raipas og Skoddevarre, epost 06.01.15 
Alta 10-toppers motiverer mange til å gå på toppene. Tiltak bør derfor settes inn i forhold til erosjon 
og tilgjengelighet. Tiltakene er en del av kommunens plan for offentlig uterom.  
Vurdering: Tiltakene tas inn i planen. Utfordring at tiltakene er antagelig for små til å komme under 
spillemiddelordningen.  
 
Alta kommune/Sykkelbyen Alta, utendørs treningspark på Sandfallet, epost 08.01.15 
Utendørs treningspark som et nærmiljøanlegg mellom Sandfallet u-skole og Alta videregående skole. 
Vurdering: Tiltaket tas inn i planen under nærmiljøanlegg.  
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Vedlegg 2 Merknader i utleggingsperioden 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 18.02.15 

• Planen tar i for liten grad for seg hvordan funksjonshemmede skal få bruke den flotte 

naturen som er rundt Alta til fysisk aktivitet. Det legges ikke opp til noe bygging av stier/veier 

ute i naturen som gjør det enkelt for både funksjonshemmede og eldre å bruke naturen. 

• Anlegg som er positiv for aktivitet for funksjonshemmede er for langt ned på 

prioriteringslisten.  

Under pkt  12.0 «Tilpasset aktivitet» ønsker tillagt: stier tilrettelegges for personer med 

redusert funksjonsevne.  

• 3-toppers tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.  

 

Vurdering: 
Det er et viktig innspill som rådet for likestilling av funksjonshemmede tar opp, i forhold til tilgang til 
naturen. I Plan for offentlig uterom er det finansiert turløype Sandfallet, badeplass Elvebakken og 
friluftsområdet Kreta/Kåfjord. For disse tiltakene er universelt utforming et mål. Planen er gjeldene 
for 2015-2018. Når Plan for offentlig uterom rulleres er det viktig å komme med innspill på andre 
naturområdet som bør tilrettelegges. Det er gjennom Plan for offentlig uterom tiltakene finansieres.  
Den prioriterte lista er bygd opp slik at bare de anleggene som er forhåndsgodkjent er prioritert 
innbyrdes. Det vil si når f.eks. universelt utformet tursti på Sandfallet blir forhåndsgodkjent vil den 
kunne flyttes opp fra nr. 60 plass til 31 plass. Det er ikke slik at anleggene er finansiert, fordi de er 
med på prioritert liste. Det følger ikke penger med Plan for idrett og fysisk aktivitet, men anlegget som 
er med i planen kan søke om delfinansiering gjennom spillemiddelordningen. Den universelt 
utformede turstien på Sandfallet er finansiert gjennom Plan for offentlig uterom.  
3-toppers i miljøuka er Komsa, Raipas og Hjemmelufttoppen. Det er tilrettelagt egen 3-toppers tur for 
personer med redusert funksjonsevne,  Lille Komsa, utsiktspunkt Sandfallet og ved Gakorimyra i BUL 
løypa. 
 
Eldrerådet, 23.02.15 

• Eldrerådet ber på nytt om at utbedring av opparbeidet tilrettelegging av Kuvannet i Detsika 

tas med i handlingsdelen.  Allerede eksisterende tilgang langs vannet utbedres. 

• Lathari: Eksisterende molo utbedres slik at rullestolbrukere og bevegelseshemmede gis 

mulighet til å bruke området.  

Vurdering: Eldrerådet ønsker at området ved Kuvannet i Detsika skal prioriteres. Det følger ikke 
kommunale midler med behandlingen av Plan for idrett og fysisk aktivitet. Den kommunale 
egenandelen må derfor vedtas i andre saker. I behandlingen av Plan for offentlig uterom er det satt 
opp tiltak som skal prioriteres i perioden 2015-2018. Det er tiltakene i Plan for offentlig uterom som 
vil bli prioritert tatt inn i Plan for idrett og fysisk aktivitet. Når Plan for offentlig uterom skal rulleres 
vil eldrerådet kunne spille inn Kuvannet der for å få finansiert tiltaket.  
Utbedring av moloen blir spilt inn til miljø, park og idrett for vurdering. Se for øvrig vurderingen 
under innspill fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.  
 
Bossekop ungdomslag, 10.03.15 
Renovering av lysene på Nornett. Kostnadene stipulert til ca 400.000,-. Å forbedre lysene vil være 
viktig for skøyte- og fotballaktiviteter og for skolen.  
Vurdering: Tiltaket er rehabilitering av eksisterende anlegg og tas inn i planen.  
 
Bossekop ungdomslag, 11.03.15 
Bygging av treningshall ved BUL-hallen. Bossekop ungdomslag ber om at en treningshall ved BUL 
hallen flyttes fra uprioritert liste til prioritert liste. De søker også om kommunal lånegaranti for 
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finansiering av hallen, samt inngår en langsiktig leieavtale med eierselskapet, i utgangpunktet et 
aksjeselskap heleid av BUL. Dette innebærer: 

• Kommunal lånegaranti for hele prosjektet 

• Kommunal leieavtale som sikrer drift av hallen, 1,8 mill pr år.  

• Kommunens godkjennelse for å kunne bruke garderobene i BUL-hallen samt at hallene kan 

bindes sammen. 

• Kommunens godkjenning av plassering av hallen, delvis på kommunal grunn.  

Total kostnad for prosjektet er beregnet til kr. 24 mill. Det er sendt en egen søknad fra Bossekop 
ungdomslag til Alta kommune om kommunal garanti og leieavtale.  
Vurdering: Saken er sendt til idrettsrådet på høring. Alta idrettsråd er positiv til at anlegget tas med i 
planen. Idrettsrådet  viser til generell mangle på hallkapasitet, aktivitet i vest, antall barn og unge i 
vest, planlagt bebyggelse i vest, hallen ligger i umiddelbar nærhet til Bossekop skole og investering i 
idrett for barn og unge er god økonomi for Alta på sikt. 
 
 Administrasjonen ønsker å prioritere en hall som ligger helt nær en skole for å få bruke hallen både 
på dagtid og ettermiddagstid. Det er mest samfunnsøkonomisk å bygge en idrettshall som ligger ved 
en skole for å få bruk fra 8 om morgenen til 23 om kvelden. Administrasjonen holder på å 
kostnadsberegne utvidelse av hallen i Kaiskuru til håndballbanestørrelse. Treningshall ved BUL 
hallen tas derfor ikke med på prioritert liste, den fortsetter å stå på uprioritert liste.  
 
Finnmarkshallen, 12.03.15 
Kunstgresset i Finnmarkshallen er fra 2006, og etter 10 års bruk bør gresset skiftes. Det er høy 
aktivitet i hallen nesten hele året. Hallen brukes av både barn, ungdom og voksne. Både gresset og 
padden (gummimatta under gresset) må skiftes. Gresset er utslitt og det er større far for skader. Dekket 
er ikke godkjent for elitefotball. Kostnad ca 3,5 mill inkl. mva.  
Vurdering: Tiltaket er rehabilitering av eksisterende anlegg og tas inn i planen. Finansieringen må 
opp som egen sak i kommunestyret for å få tiltaket inn på budsjettet for 2016.  
 
Alta IF, justering av nærmiljøanlegg ved Alta idrettspark 
Alta IF har endret litt på planene til nærmiljøanlegget ved Alta idrettspark. Hinderløype består. 
Sykkelløype tas ut og erstattes av multiområdet for sykkel og rullebrett. Området med bordtennis og 
nettstativ erstattes av et aktivitetsområde med utfordrende klatreanlegg og trampoliner. 
Vurdering: Endringene tas inn i planen. 
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Vedlegg 3 Saksfremlegg sluttbehandling 
 
 

Saksnummer: 14/4772-23  

Arkiv: 144  

Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen  

Sakstittel: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2015  

Planlagt behandling:  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Planutvalget  
Kommunestyret  
 
Administrasjonens innstilling:  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av 

handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 17.04.  

 

Saksutredning:  

Vedlegg: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, datert 17.04.15.  

Andre saksdok.: Dokumenter i mappe 14/4772  

 

Bakgrunn:  

Det er et krav fra kulturdepartementet om 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 revidert 26.06.12. 

Den kortsiktige delen med handlingsprogram skal rulleres hvert år.  

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 08.10.14. Det ble satt en frist til 16.11.14 for å  

komme med innspill til planen. Planarbeidet ble også varslet gjennom annonse i Altaposten og 

på kommunens hjemmeside.  

Planutvalget vedtok i møte 28.01.15 å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker, med frist til 

12.03.15 for å komme med merknader. Aktuelle lag/foreninger og offentlige instanser ble 

tilskrevet. Offentlig ettersyn ble også varslet gjennom annonse i Altaposten og på kommunens 

hjemmeside.  
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Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetsområdene drift- og utbygging, 

oppvekst- og kultur, helse- og sosial og Alta idrettsråd. Kultur har hatt sekretariatet.  

Høring/merknader:  

I utleggingsperioden kom det innspill fra følgende:  

• Rådet for likestilling av funksjonshemmede  

• Eldrerådet  

• Bossekop ungdomslag  

• Finnmarkshallen  

• Alta IF  
 
Innspillene og endringene er beskrevet i vedlagt plan.  

Renovering av lysene på Nornett stadion ved Bossekop skole og rehabilitering av kunstgresset i 

Finnmarkshallen er foreslått tatt inn på prioritert liste. Alta IF sine planer for nærmiljøanlegg ved 

Alta idrettspark er justert i henhold til ønske. Bossekop ungdomslag sitt innspill om en 

treningshall ved BUL hallen er ikke tatt med på prioritert liste, og er fortsatt på uprioritert liste.  

Bossekop ungdomslag sitt innspill om treningshall ble sendt på høring til Alta idrettsråd. De har i 

møte 15.05.15 gjort vedtak på at de er positive til hallen. De viser til generell mangel på 

hallkapasitet, aktivitet i vest, antall barn og unge i vest, planlagt bebyggelse i vest, hallen vil være 

i umiddelbar nærhet til Bossekop skole og at investering i idrett for barn og unge er god økonomi 

for Alta på sikt. Administrasjonen ønsker at fremtidige haller skal ligge helt nært skoler for å få 

utnyttet hallen også på dagtid. Utvidelse av idrettshallen i Kaiskuru til en håndballhall blir derfor 

prioritert. Rådmannen vurderer det slik at Alta kommune ikke har økonomi til å prioritere begge 

hallene.  

Økonomiske konsekvenser:  

Konsekvenser ved å ta inn nye anlegg på prioritert liste er at det vil bli flere anlegg som har krav 

på 15 % kommunalt tilskudd. Skifte av kunstgress i Finnmarkshallen kommer opp som en egen 

sak i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016.  

Både idrettslag og kommunen må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene. 

Søkerne må regne med mer enn 5 års ventetid på spillemidlene. Ventetiden kan øke. Dette er en 

uholdbar situasjon og det bør jobbes mot Finnmark fylkeskommune for å få retningslinjer som 

fordeler ventetiden på alle kommunene i Finnmark. Fylkeskommunen har startet arbeidet med å 

foreslå prinsipper for tildeling av spillemidler.  

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  

4. Forhåndsgodkjent  
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Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om forhåndsgodkjenning. Før byggingen 

starter må anlegget ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Etter hvert som anleggene får 

forhåndsgodkjenning, søker om spillemidler, er påbegynt eller ferdig vil de bli flyttet opp over i 

lista. De anleggene som det ikke skjer noe med, kan flyttes til langsiktige behov eller tas ut av 

planen ved senere rulleringer/revideringer.  

 
 

Vedlegg 4 Kommunestyrets vedtak 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret  

Møtedato: 26.05.2015 

Sak: PS 46/15  

 

Resultat:  

Arkiv: 144 

Arkivsak: 14/4772-28 

Tittel: SP - PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2015  

 

 

Kommunestyrets behandling: 
Behandling: 
 
Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av 

handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 

17.04. 

 
 
 
 


