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Notat       
  

Til: Møtedeltakerne, sendes pr. epost 

Fra: Aase-Kristin H. Abrahamsen 

Kopi: Mads Stian Hansen 

Sak: PLAN FOR  FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - PLANVERKSTED 
REFERANSEGRUPPA 

Saksnr./Arkiv Dato 

15/1490 - 144 10.11.2015 

 

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - 
PLANVERKSTED REFERANSEGRUPPA  
Tid: 09.11.15, kl. 18.00-20.00. 

Sted: Kommunestyresalen  

Til stede: 

Alta Idrettsråd: Odd Magne Alexandersen, Kristian Nergård, Henriette Bismo Eilertsen 

Alta kommune, Barn og unge tjenesten: Maja K. Mathisen. 

Alta og omegn turlag: Bernt Bakkehaug 

Eldrerådet: Bernt Tande, Knut Eirik Mauseth 

Idrettshøgskolen UIT: Øyvind Granerud, Gro Anett Olaussen 

Alta Jeger- og fiskerforening: Knut Saxe Kjeldsberg, Bernt O. Suhr 

Ungdomsrådet: Sivert Isaksen-Warth, Sylvi Bellika 

Alta kommune bistandsavdelingen: Charlotte Brendskag 

Alta kommune miljørettet helsevern: Kristin Tørum 

Ungdommens hus: Kaja Kristensen. 

Prosjektgruppa Alta kommune: Per Erik Bjørnstad, Veslemøy Grindvik, Magni Breivik, 

Gjermund Abrahamsen Wik, Tor Helge Reinsnes Moen, Aase-Kristin H. Abrahamsen.  

 

Ikke møtt: Rådet for likestilling for funksjonshemmede. 

 

Innledning med blant annet filmsnutt fra Altaposten/TV Nord, intervju med Håvard 

Klemetsen. http://www.altaposten.no/lokalt/tvnord/kjentfolk/2015/11/02/Kjentfolk-episode-

10-11760887.ece 

Innledning med Tor Helge Reinsnes Moen og Aase-Kristin H. Abrahamsen.  

 

 

http://www.altaposten.no/lokalt/tvnord/kjentfolk/2015/11/02/Kjentfolk-episode-10-11760887.ece
http://www.altaposten.no/lokalt/tvnord/kjentfolk/2015/11/02/Kjentfolk-episode-10-11760887.ece
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Innledning  

Idrettsanlegg – konkurranseanlegg for idretten 

Nærmiljøanlegg – utendørsanlegg som ligger åpent for uorganisert fysisk aktivitet 

Friluftsanlegg – turveier, turstier, turløyper, dagsturhytter, sanitæranlegg, turkart 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Planprogram – plan for planen. Skal behandles i kommunestyret november 2015. 

 Hele planen revideres hvert 4 år, i starten på hver kommunestyreperiode. Hvert år rulleres 

handlingsdelen. 

 Vår plan henger sammen med kommuneplanens samfunnsdel. Henger også sammen med 

statlige og fylkeskommunale føringer.  

 Planen skal synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts-, nærmiljø- og 

friluftsanlegg. Samordne strategier og innsats innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 Kulturdepartementet krever at kommunen har en slik plan for å kunne søke om spillemidler 

til bygging av anlegg.  

 Vi skal også si noe om hvordan vi prioriterer mellom de ulike anleggstypene. Nå ren 

matematikk i forhold til hvor langt i prosessen de ulike anleggene er. I fylkeskommunen blir 

det forslag om at friluftsanlegg og nærmiljøanlegg skal prioriteres. 

Tidsplan 

Politisk behandling på nyåret. Høring i 6 uker. Sluttbehandling i kommunestyret mai/juni 

2016.  

 

Inndeling i grupper. 

 

Oppgave 1(felles for alle gruppene):  

Hvilken visjon skal vi har for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Alta kommune? 

 Alta skal hige etter å tilby et fullverdig tilbud til alle. 

 Et hav av tilbud å velge mellom. 

 Alta kommune – best på tilbud til barn og unge. 

 Alta kommune har et så bredt tilbud at alle er vinnere.  

 Hele Alta i aktivitet – hver dag.(Gi alle i Alta muligheten til å være aktiv hver dag). 

 Idrett- og friluftsbyen Alta. For alle. 

 Aktivitetsbyen Alta. 

 Aktivitetsglede for alle.  

 Lett å finne, lett å bli med. 

 Alta inkluderer og aktiviserer best i bredden – uavhengig av funksjons- og 

aktivitetsnivå. (funksjonshemmede, fremmedkulturelle osv.) 
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Oppgave 2: 

Hva mener dere kommunen skal prioritere innenfor nærmiljøanlegg og grøntområder, 

hva slags type nærmiljøanlegg skal vi ha? 

 Nært skoler 

 Varierte typer – gjerne på samme område. 

 Må være lite utstyrsavhenging. 

 Vi ønsker mere vinteraktivitet. Flere tilbud som aktiviserer flere også i den kalde 

årstiden. 

 Mer friluftsaktiviteter som f.eks. hinderløype/militære aktivitetsbaner. 

 Mopedanlegg for å styre den «illegale» aktiviteten til et eget område (løyper for å 

kjøre i).  

 

Oppgave 3: 

Hvordan kan Alta kommune bedre legge til rette for hverdagsaktiviteter? 

 Tilrettelegging av turstier/skiløyper, holde dem vedlike. Ledeveier. Parkeringsplasser 

(brøytet om vinteren). 

 Snarveier – god belysning, blir strødd, brøytet, vedlikeholdt. 

 Tilrettelegge for spontan lek i nærmiljøet (ikke bare ballbinger). Klatring, buldring. 

Hva med parken foran ny-kirka? 

 Fysisk aktivitet til/fra skole, jobb er viktig, men hvordan får vi det til? 

 Helårssykling – strøing, brøyting, sykler med piggdekk. 

 Toppturer på vinteren/trim-mål på vinteren. 

 Bevisstgjøring av foreldre i forhold til barns fysiske aktivitet, spesielt til/fra skole.  

 

Oppgave 4: 

Hvordan kan Alta kommune «utnytte» de sterke regionale og nasjonale fagmiljøene vi 

har i kommunen? 

 Utdanning via høgskole/universitetssystemet. 

 Sterke fagmiljø på universitetet innen blant annet idrett, reiseliv og friluftsliv 

 Skape arenaer for samarbeid – kommune og universitet. Tverrfaglighet. Gjøre 

hverandre gode. Treffpunkter. 

 Formidling. 

 Kunnskap. 

 Få praktiske oppgaver fra kommunen. 

 «Ekspertise» - bidra til annet arbeid. 

 Særkretser innen idretten + idrettskretsen. 
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 Samarbeidsavtaler. Forpliktende samarbeid. 

 Hvem er instruktører i Alta? Kan man dra bedre nytte av hverandre? Dele på 

instruktørene. 

 Mange miljøer er sterke – viktig å dra nytte av hverandre. Retninger som skaper 

aktivitet.  

 Fora for å møtes. Treffpunkt.  

 Koble sammen med reiselivmiljøet og friluftsmiljø. 

 Friluftsliv er et reiselivsprodukt.  

 Legge til rette for toppidrett og breddeidrett 

 

Oppgave 5: 

Skal enkelte typer anlegg prioriteres og hvor skal nye idrettsanlegg i Alta plasseres? 

 Prioritere å få anlegg vi ikke har fra før av opp på lista. 

 Prioritere aktiviteter en ikke kan gjøre fra før av. 

 Vi kan gå etter matematikk, men da trenger vi bedre matte. Ta vare på smale idretter 

som ikke kan rope like høyt og like mye.  

 Anleggene må være tilgjengelig. Der bybussen går. 

 Viktig med tilrettelegging av spesielle behov og funksjonshemminger.  

 Prioritere anlegg ved skoler. 

 Ridehall. 

 Tilrettelegge for alle – livslang bruk 

 Idrettshall på østsiden.  

 Tilstrekkelig areal rundt skolene til idretts- og nærmiljøanlegg.  

 Skatepark.  

 Parkouranlegg. 

 FYSAK hall til uorganisert bruk.  

 Prioritere nye idretter. 

 Legge til rette for hundekjørere, parkeringsplass ved startpunkt, dette er et behov.  

 

Oppgave 6: 

Hvordan kan Alta kommune bruke idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som virkemiddel 

for nye tilflyttere for å oppnå god integrering i samfunns- og arbeidsliv? 

 Informasjon. 

 Interaktive kart. 

 Flere språk. 
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 Linker på hjemmesiden til idrettslag. 

 Egen nettside for idrett og friluftsliv i Alta. 

 Passe på selvorganiserte aktiviteter (kontaktpersoner i mindre «frempå» aktiviteter) 

 Informere om eksisterende aktiviteter + hjelp til oppstart av nye. 

 Nye aktiviteter i haller med utstyr.  

 

Oppgave 7: 

Hvordan skal Alta kommune jobbe for å styrke frivilligheten? 

 Alta kommune må ha nok ressurser til å kunne veileder lag/foreninger. (styrkes med 

en stilling). Spesielt klubber som skal bygge idrettsanlegg trenger hjelp. 

Reguleringsarbeid, byggesak, spillemidler mm.  

 Kunnskapsutveksling mellom klubber. 

 Kunnskapsutveksling mellom universitetet, kommunen, lagene.  

 Kommunen kan være et nav for kunnskap fra idrettskrets, idrettsråd, lagene. 

 Behov for et grønt forum.  

 Kunnskapsbanker. 

 Møteplass for å utveksle kunnskap og erfaringer.  

 

Oppgave 8: 

Hvem er den inaktive delen av befolkningen, og hvordan kan Alta kommune legge 

bedre til rette for å få disse fysisk aktive? 

 Turløyper! Gjerne kombinert med kultur og historie.  

 Kampanjer/konkurranser. Hvor er dette bildet tatt? Send inn. 

 De rører seg for lite, for bedagelig anlagt og for glade i bilen – vil helst ikke bli for 

andpusten?? Har ofte skapt seg unnskyldninger for å la være å bevege seg. 

 Turløyper med gamle Altabilder.  

 Organiserte turmål.  

 Må ta høyde for at økt aktivitet skaper slitasje i naturen.  

 Økt sykling i naturen skaper slitasje.  

 Vi må lage anlegg/stier som tåler bruk.  

 Sette av ressurser til vedlikehold 
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Oppgave 9 

Hvordan kan Alta kommune informere og legge bedre til rette for fysisk aktivitet i 

utmark, fjell, skog, vidde og vassdrag? 

 Turveg langs Altaelva – parkeringsplasser, gang/sykkelsti, bålplasser, gapahuk, 

parklignende vegetasjon. 

 Elvepromenade 

 Sjøpromenade 

 Legge til rette for å spare naturen. Redusere slitasje når mange er ute i samme område. 

 Rehabilitere og vedlikeholde eksisterende anlegg 

 Styre og samle ulike typer aktivitet. 

 

Til slutt fikk hver enkelt deltaker mulighet til å skrive på gule lapper:  

- noe jeg brenner for 

- noe som er glemt 

- noe som irriterer meg 

- noe jeg vil at Alta kommune skal prioritere 

 

 «Gule lapper»  

 For mye skuterkjøring i Bollo 

 Prioritere nærmiljø, lavterskaktiviteter, tilrettelegge for egenorganiserte aktiviteter 

 Sats på barn og ungdom. De voksne må greie mere selv. 

 Prioritere nok hallkapasitet. 

 Styrke samhandling mellom idrett, kommune, universitet etc. 

 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag (inkludert kroppsøving), obligatorisk for elever og 

lærere.  

 Utdanne kroppsøvingslærere (de fleste har ikke utdanning innen idrett/kroppsøving) 

 Mulighet å være fysisk aktiv der en bor. 

 Tilgang til sjø/fjære (ikke bygge ned strandareal). 

 Vinteraktivitet ski/skøytekurs for innvandrere. 

 Tilrettelegge for turgåing ved siden av skiløyper. 

 Merking av «uformelle» aktiviteter f.eks. fiskevann, tur over vidda etc.  

 Trygge skoleveier. Legge til rette for at alle barn/unge kan gå sykle til skolen.  

 Bedre og oppdatert hjemmeside med oversikt over alle aktiviteter. 

 Fysisk aktivitet og idrett for ALLE! Tilrettelagte stier/toppturer for alle.   

 Økt fokus på uorganiserte leke – og aktivitetsflater.  

 Prioritere gang/sykkelveg fra Kaiskuru til Saga. 

 Legge til rette for selvorganiserte idretter! 

 Prioritere elvepromenade. 

 Få på plass det vi mangler før vi bygger mer av det vi har! 

 Hjelp til oppstart av nye aktiviteter. 
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 Innendørs tennisbane.  

 Trekkhundmiljøet burde være inkludert i dette forumet. 

 Anlegge egne p-plasser og «startpåler» for hundekjørere.  

 Smale idretter. 

 Full spilleflate for fotball ved Saga skole.  

 Bysykkelordning  à la Oslo. Leie sykler med stasjoner rund om i byen. 

 Squashbaner. 

 Samarbeide om felles tiltak mellom foreninger, reiselivsbedrifter, offroad Finnmark, mfl.  

 Utfartssteder med litt tilrettelegging for eldre.  

 Gi tilskudd til friluftsformål. 

 Prioritere & brenne for  å bevare grøntområder for å sikre at vi kan gå på tur, plukke bær, 

løpe orientering og nyte friluftslivet også i nærmiljøene.  

 Allsidige aktivitetsanlegg, ikke bare fotballbaner.  

 Redusere kjøring med firhjuling i hytteområder.  

 AJFF ønsker  snarlig avklaring på støyproblemet og ber om et møte med Alta kommune i 

denne sammenheng. AJFF er eneste lag i Alta som har fått begrensning i tiden vi kan drive 

vår aktivitet (tidsbegrensing). Dette skaper store problemer for foreningen, mister 

medlemmer og taper store inntekter.  

 Mere bruk av Altafjorden.  

Stikkord/andre innspill: 

 

 Livslang aktivitet 

 Livsstil – jeger og fisk 

 Lett tilgjengelig 

 Tilrettelegge for fysisk svake (alt fra de med dårlig hørsel til de som har behov for 

hjelpemidler for bevegelse). Tilrettelegging for fremmedspråklige (som ikke har 

kultur for eller en religion som tillater aktivitet og i alle fall ikke aktivitet sammen 

med det andre kjønn). 

 Dette bør være et ansvarsområde som organiseres av og eies av Alta kommune. Dette 

kan ikke være ildsjelers ansvar/den frivillige idrettens ansvar å tilrettelegge for disse 

gruppene.  

 Mitt forslag er at dette bør organiseres noe likt som kulturskolen er organisert. Den 

enkelte bruker betaler seg inn i aktiviteten.  

 Alt kan ikke legges på frivilligheten (Eks barn med hørselshemning og trenere uten tid 

og kunnskaper for tilrettelegging) 

 Ofte blir funksjonshemmede de inaktive + de med innvandrerbakgrunn. 

 Hvordan legge bedre til rette for at også de blir mer aktive – idrettsskole/aktiviteter for 

funksjonshemmede og de med innvandrerbakgrunn organisert av Alta kommune. 

Klatring, sykling, basistrening, turer (ikke bare turkompis).  
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Vi har opprettet en egen facebookside for Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

https://www.facebook.com/Altaplan/ 

Gå inn på siden og «lik» den. Siden kan brukes til kommentarer, ideer og tanker.  

 

Kommentarer, ideer og tanker kan også sendes pr. epost: aaab@alta.kommune.no.  

 

 

Aase-Kristin H. Abrahamsen 

referent 

https://www.facebook.com/Altaplan/
mailto:aaab@alta.kommune.no
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