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1.0 Bakgrunn
Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en plan som grunnlag for
tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.
Alta kommune utarbeider sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som en kommunedelplan, i
henhold til plan og bygningslovens § 11-1. Kommunedelplanen et politisk dokument som skal være et
styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området. Hele planen revideres hvert 4. år.
Kommunedelplanen følges av et handlingsprogram med tiltak for gjennomføring av planens
målsettinger. Handlingsprogrammet rulleres årlig ved behov.
Alta kommune reviderte hele planen i 2017. Vi planlegger å starte ny revidering våren 2020, med
endelig vedtak juni 2021.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det
gjelder disponering av arealer. Areal til anlegg må derfor følges opp i kommuneplanens arealdel.
Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetene for oppvekst og kultur, tekniske
tjenester, helse og sosial, avdeling for samfunnsutvikling og Alta idrettsråd. Leder av prosjektgruppa
har vært leder for kultur.

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

3.0 Tidsplan







Oppstart oktober 2019
Lag og foreninger i Alta ble tilskrevet 14.10.19, med frist for innspill 15.11.19
Kommunens hjemmeside 10.10.19, annonse i Altaposten 16.10.19.
Første gangs politisk behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur 25.02.20 og
planutvalget 04.03.20
Offentlig ettersyn i seks uker, frist for innspill 30.04.20
Sluttbehandling i kommunestyret 23. juni 2020

4.0 Prioriteringer
Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker.
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Ved prioriteringer er det tatt hensyn til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger
Ferdige alle andre anlegg
Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
Påbegynte alle andre anlegg
Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
Søkt om spillemidler alle andre anlegg
Andre anlegg som det er behov for

Tidligere hadde vi også punkt der kriteriene var om anlegget var forhåndsgodkjent eller ikke. Kravet
om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er tatt bort av kulturdepartementet. I revideringen av
hele planen, både verbaldel og handlingsdel, blir det et tema hvordan vi skal prioritere. Det kan gå på
befolkningssammensetning med flere eldre, geografi, behov for ulike anlegg osv.
Prioriteringen tilnærmet lik som i forrige plan. Det er kommunestyret som vedtar den endelige
prioriteringen i sitt vedtak i juni.
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.

5.0 Driftskonsekvenser
Alle anleggseiere som søker spillemidler til sine anlegg bør ha en driftsplan for anlegget. Det er et
krav fra kulturdepartementet at anlegg som får spillemidler, ikke må forringes utover normal slitasje
og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år for ordinære anlegg, og i 20
år for nærmiljøanlegg.
Også for kommunale anlegg er det viktig at det settes av midler i kommunens driftsbudsjett for alle
anlegg som blir bygd.

6.0 Økonomi
6.1 Kommunalt tilskudd, 15 %
Det er i kommunens budsjetter for 2020 satt av kr. 590.000 til 15 % ordningen. Dette er ikke nok for å
hindre venteliste. Det vil bli laget et eget notat til politikerne med oversikt. I årene 2016-2019 var det
satt av ekstra midler for å hindre ventetid. Fra 2020 er det ikke satt av ekstra midler.
Kulturdepartementet har endret bestemmelsene for spillemidler som medfører at tilleggselementer
til et idrettsanlegg som for eksempel lys til en fotballbane vurderes samlet med hovedanlegget
(fotballbanen). Det vil si at det sendes en spillemiddelsøknad, og at kostnader og tilskudd blir vurdert
samlet. Tilskuddssatsene blir lagt sammen.
I mange tilfeller vil dette medføre at en kan få mer spillemidler enn før. For få spillemidlene utbetalt
krever departementet ett sluttregnskap. Men for at vi skal kunne beregne 15 % kommunalt tilskudd
til både hovedanlegg og tilleggselementer må søker kunne dokumenter fordeling av kostnader.
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Retningslinjer for 15 % kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk
aktivitet:

1. Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr. 375.000,- pr. aktivitetsanlegg og pr.
tilleggselement ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Forutsetningen er at søker kan dokumentere fordeling av kostnader i de tilfellene
hvor aktivitetsanlegg og tilleggselement fremmes som en spillemiddelsøknad.
2. 15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva.
3. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av
spillemidler.
4. Ved kontantoverskudd vil ikke det kommunale tilskudd bli utbetalt
5. Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet er godkjent.
Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på www.alta.kommune.no

6.2 Kommunal garanti
Kravet, som var tidligere, om kommunal garanti for større idrettsanlegg bygd av lag/foreninger er
tatt bort.

7.0 Måloppnåelse
Hovedstrategi og hovedmål fra gjeldene plan vedtatt av kommunestyret 20. juni 2017:
Hovedstrategi
«Alta vil være en av landets best tilrettelagte kommuner for et aktiv liv: idrett- fysisk aktivitetfriluftsliv»
Hovedmål
«Alta kommune skal bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen gjennom
tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hele året. «
Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. En helhetlig vurdering
av måloppnåelse for alle delmålene vil bli gjort ved neste revidering av hele planen.

8.0 Resultatvurdering av forrige plan
8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og
friluftsliv
8.1.1 Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen:
 Alta kommune UU sti Sandfallet
 Alta kommune Chillyou aktivitetspark
 Alta O-lag, kart Kvenvikmoen, Auskarnes, Rafsbotn-Russeluft, Kaiskuru
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Tverrelvedalen IL, utendørs volleyballbane med kunstgress
Tverrelvdalen IL, aktivitetsløype med is
Bossekop UL, lys sandbaner skileik
Amtmannsnes bygdelag, lys akebakke

Anlegg som er tatt ut av planen av andre årsaker:






Alta kommune flerbrukshall Alta øst (Flerbrukshall og turnhall/basishall ved Elvebakken skole
er fortsatt med)
Alta golfklubb/Alta golfpark frisbee-/fotballgolf, realisert uten spillemidler
Alta IF, rehabilitering av kafebygg (uprioritert liste), ikke aktuell
Alta IF, 7-er bane med lys i skogen (uprioritert liste), ikke aktuell
Alta kommune, gapahuk ved Storvannet Kvenvik, minimum kostnad er 75.000, var billigere

Følgende anlegg er flyttet til uprioritert liste, langsiktige behov. Anleggene har vært på prioritert liste
i flere år uten at det har vært fremdrift.




















Rafsbotn IL, garasje
Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløype del 1
Alta Motorsportsklubb, vann og snøproduksjon
Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta
Alta Motorsportsklubb, tidtakerbu
Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløype del 2
Kronstad vel, 11-er bane kunstgress
Arena MTB Øytun/Jorra med trailhead (startområdet)
Arena MTB Gampvannslia
Alta jeger- og fiskerforening, 100 m innendørs skytebane
Kviby IL, forlengelse og rehabilitering av lysløype
Alta kommune/snøkanonsameiet, utvidelse snøkanonanlegg
Alta kommune/snøkanonsameiet, utvidelse av rulleskiløypa
Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-skole
Alta kommune, militær hinderbane Alta vgs
Kronstad vel, sandvolleyballbane
Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening
Kronstad vel, tursti
Kronstad vel, gapahuk

8.1.2 Følgende anlegg er tatt inn i planen:
Nærmiljøanlegg


Amtmannsnes bygdelag- ballbinge
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Alta kommune/Nerskogen IL – tursti (må være lenger enn 500 m) Skogvannet
Alta IF – padeltennisbaner 2 stk, Altaparken
Alta IF – styrketreningsposter langs planlagt lysløype, Altaparken
Alta IF – gapahuk, Altaparken
Alta IF – lysanlegg ved eksisterende aktivitetsanlegg, Altaparken
Alta IF – trampolinepark, Altaparken
Alta IF – minihoppbakke, Altaparken
Alta kommune – gapahuk ved basen Alta u-skole
Alta kommune - trampoline ved basen Alta u-skole
Alta kommune – streetbasket ved basen Alta u-skole

Ordinære anlegg















Alta jeger- og fiskerforening – rehabilitering av eksisterende 100 m riflebane Kvenvikmoen
Alta kommune – turkart, friluftsanlegg
Alta Motorsportsklubb – flomlysanlegg crossbanen (er med i planen fra før)
Alta Motorsportklubb – flomlysanlegg dragstripe/gokartbanen (er med i planen fra før)
Alta kommune/Finnmarkshallens driftsselskap – lys fotballhallen
Alta kommune – tursti rundt Gakorivann, friluftsanlegg
Alta klatreklubb – utvidelse av bulderanlegg i Gnisten
Alta kommune/Nerskogen IL – turpadling, friluftsanlegg
Alta Kajakklubb – klubbhus
Alta kommune – stimerking og utbedring av adkomst Komsatoppen, friluftsanlegg
Alta IF – klubbhus i tilknytning til ny hovedstadion og friidrettsanlegg (er med i planen fra før)
Alta IF – dobbel flerbrukshall, Altaparken
Alta IF – kampsporthall, Altaparken
Alta IF – lysanlegg på eksisterende 7- er bane (jubileumsbane)

Andre endringer
Talvik IL – endre fotballbanen fra 11-er bane til 9-er bane.
(Se vurdering av innspillene i vedlegg 1)

8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet
Kommunale tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Det er ikke store endringer i handlingsprogrammet
for fysisk aktivitet.
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8.2.1 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt ut av planen:
(etter offentlig ettersyn)







Sommerleir for barn, utgår i 2020
Aktivitetsvenner for personer med demens, har ikke kommet i gang.
Svøm langt kampanje i Nordlysbadet, utgår i 2020 på grunn av korona.
Svøm deg til Sautso i Nordlysbadet, utgår i 2020 på grunn av korona.
Sykkelparkering ved knutepunkt. Gjennomført.

8.2.2 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt inn i planen
(etter offentlig ettersyn)






Tiltak nr. 9: Aktiv skolestart, målgruppe alle førsteklassinger og deres foresatte
Tiltak nr. 11: Alta IF, fotball og BUL HU lag i håndball. 8 treningskompiser er med.
Tiltak nr. 12: Kurs på Skansen i kosthold og aktivitet for utviklingshemmede.
Tiltak nr. 18: «Sterk og stødig» fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre
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9.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet,
kommunale tiltak 2019

Tiltak

Målgruppe

Kostnad

Finansiering

Tidsplan

Ansvarlig

Status

Eget budsjett

2020

Oppvekst

Barnetrinn og
ungdomstrinn

2020

Tverrfaglig
arbeidsgruppe

Gjennomført på 2
skoler, planlagt på 3
skoler til

Fefo, Finnmark friluftsråd

Ålig

Oppvekst

5 skoler årlig

Finnmark friluftsråd

Årlig

Folkehelse

Skal utarbeides
samarbeidsavtale

Fysisk aktivitet,
skoler/
barnehager
1.Trivselsledere/trivselsagenter er utvidet til også
å omfatte 8.-10 trinn

Elever i grunnskole

2. Kartlegge trygg
skolevei (barnetråkk)

Fra 5. klasse.

3.Friluftsdag vinter
Samarbeidsavtale med
Alta folkehøgskole

Elever på mellomtrinn

4.Friluftsdag høst ved
Alta folkehøgskole,
Samarbeidsavtale med
Alta folkehøgskole

8. trinn fra Sandfallet

Busstransport
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Skoler/
barnehage
fortsettelse

Målgruppe

5.Isfiskekonkurranse
mars

5 trinn

6. «Aktiv barnehage»
Kosthold og aktivitet. Mål
om 1 time fysisk aktivitet
pr. dag i barnehagene

Barnehagebarn

7.Utarbeide plan for 1
time voksenstyrt fysisk
aktivitet hver dag i skolen

Skolebarn

8.Hjertesoner rundt
skoler

Skolebarn

10-20 000 pr skole til
skilt/oppmerking

9.Aktiv skolestart

Alle 1.klassinger

0

Tilpasset
aktivitet

Målgruppe

Kostnad

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

Mennesker med behov
for tilrettelegging av
fritidsaktiviteter

Kostnad

Finansiering

Tidsplan

Ansvarlig

Alta Jeger og
fiskerforening og Alta
folkehøgskole
Prosjekt

Fylkesmannen/varig drift
Prosjekt: Tilgjengelig for
alle

Status

Utgått på grunn av
korona

2019-2020

Oppvekst/barn og unge

Evaluering

Oppvekst

Tiltak i
kommunedelplan
oppvekst. Venter på
sentrale føringer.

Folkehelse/kommunalteknikk

Etablert ved 4 skoler, 2
på gang.+ ønske fra uskolene

Årlig

Oppvekst. Drives av
fysioterapeuter fra ergoog fysioterapiavd.og
helsesykepleiere

Pilot Bossekop og
Aronnes skoler.

Finansiering

Tidsplan

Ansvarlig

Innenfor ordinær
støttekontakt-budsjett

2019

Helse og sosial. Aktivitet
og tilrettelagte tjenester
v/ Tonee Cecilie
Thomassen

Kommunalteknikk

Status
Inkludere mennesker
med behov for støtte i
det ordinære
organisasjonsliv.
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Tilpasset
aktivitet
fortsettelse

Målgruppe

Kostnad

Finansiering

11.Alta IF, fotball og BUL,
HU lag i håndball

Mennesker med behov
for tilrettelegging av
fritidsaktiviteter

8 treningskompiser er
med

Innenfor ordinær
støttekontakt-budsjett

12.Kurs på Skansen i
kosthold og aktivitet

Utviklingshemmede.

13. Dekning av kostnad til
fritidstilbud. Opprettelse
av arbeidsgruppe

Barn i Alta

14. Friskliv UNG 12 ukers
oppfølging

Tidsplan

Ansvarlig

Status

Helse og sosial. Aktivitet
og tilrettelagte tjenester
v/ Tonee Cecilie
Thomassen
Planlagt

Helse og sosial. Aktivitet
og tilrettelagte tjenester
v/ Tonee Cecilie
Thomassen

Søke om midler. NAV. Søkt
om 8 mill. Kom. budsjett
100’.

2020

Kultur v/Tor Helge
Reinsnes Moen
Samarbeid Barn og unge,
ved hjelpetjenesten,
barnevern, Nav

Søkt om å bli
pilotkommune

Ungdom/unge voksne
17-27 år med behov for
livsstilsendring

Eget budsjett

2018-2020

Rehabiliteringsavdelingen/
Frisklivssentralen

Prosjekt avsluttes
sommer. Ordinær
oppfølging etter det.

15. Frisklivtreninger

Voksne 28-67 år med
behov for endring av
levevaner

Eget budsjett.
Prosjektmidler fra
fylkesmannen ut 2018.

2020

Rehabiliteringsavdelingen/
Frisklivssentralen

16. Frisklivsspalte i
Altaposten

Altas befolkning

Samarbeid med Altaposten

2020

Frisklivsentralen

17.Fallforebyggende
gruppetrening

Seniorer (hovedsakelig
hjemmeboende)

Eget budsjett

2020. To ganger i uken i
8 uker.

Ergo- og
fysioterapitjenesten

Gjennomføres 2-4
ganger pr. år
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Tilpasset
aktivitet
fortsettelse

Målgruppe

Kostnad

Finansiering

Tidsplan

Ansvarlig

18. Etablere «Sterk og
stødig» fallforebyggende,
lavterskel gruppetrening
basert på frivillige
instruktører, og
samarbeid med ideelle
organisasjoner.
Koordinert av kommunale
fysioterapeuter.
Fortrinnsvis opprettes i
nærmiljøet flere steder i
kommunen.

Hjemmeboende eldre i
aldersgruppen 65+ med
få eller ingen tjenester
fra kommunen.
Eksklusjonskriterier for
deltakelse er dersom
vedkommende har hatt
flere enn to fall siste
halvår og må ta i bruk
hjelpemiddel for
forflytning innendørs.

Kommunen stiller
lokaler til rådighet og
20% stillingsressurs i
Ergo- og fysiotjenesten.

Søk midler fra H.dir,
Altivitetstiltak. Sender
søknad til
Fylkeskommunen og
Fylkesmannen.

Etablering i 2020 med
tilskuddsmilder og
videreføring fra 2021.
Trolig utsettelse av
etablering til 2021 pga
corona-situasjonen.

Ergo- Fysiotjenesten,
Virksomhet for mestring
og rehabilitering. Helse
og Sosial. Samarbeid
med prosjektet Senior
Arena i Alta Kommune
(Virksomhet for
omsorgsboliger)

Nye trimtilbud

Målgruppe

Tidsplan

Ansvarlig

Status
Fast tildeling

Trafikksikkerhetsplan

2020

Kommunal teknikk,
trafikksikkerhet. Miljø.
Folkehelse

Rådmannen

2020

Folkehelsekoordinator i
samarbeid med bedr.idrett

2020

Miljø/park/idrett
tilrettelegging, i samarbeid
med kultur på
markedsføring

19.Sykkelbyen Alta,
motivasjon- og
trafikkopplæring

Alle syklister

20.Sykle til jobben

Alle voksne i Alta

Kostnad

70 000

Finansiering

Status

Søknader på tilskudd
innsendt / under
utforming. Prosjektets
oppstart og omfang
avhenger av innvilgede
prosjektmidler.

Tilretteleggingstiltak
21.Vinterløyper for
«Fatbike» løype/trugestier
i terrenget, Kaiskuru,
Sandfallet, Gakori.
Samarbeid med
Nordlysbyen sykkel

Informere hele
befolkningen

Eget budsjett

Forebygge konflikter i
skiløypene
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Tilretteleggingstiltak fortsettelse

22.Fortsette å utvikle
merking av skiløyper i
fjellet
23..Nasjonal standard på
merking av Byløypa og
nærturer i sentrum

Målgruppe

Hele befolkningen

Kostnad

15 000

Hele befolkningen

24..Merking av 16
sykkelløyper i terrenget
etter nasjonal standard

Finansiering

Tidsplan

Ansvarlig

Status
Bollo, Reinbukkelv,
Sarves, Nipivann
samarbeid med
lag/foreninger.
Kvalitetssikres, bedre
standard.

Folkehelse

2020-2021

Miljø/park/idrett
tilrettelegging, i samarbeid
med kultur på
markedsføring

Turskiltprosjektet, Finnmark
fylkeskommune og
Gjensidige stiftelsen

2020

Folkehelse-koordinator

Sluttføres i 2020

Eget budsjett, midler fra
fylkeskommunen, Fefo og
Gjensidige stiftelsen

2020

Sykkelbyen

sluttføres i 2020

Kultur

Forprosjekt ferdig. Skal
politisk behandles for
finansiering.

25. Utrede aktivitetspark med
skateområdet ved Huset/Alta
u-skole. Legge til rette for
selvorganiserte aktiviteter.
Møtepunkt mellom offentlig
forvaltning og grupper som
driver selvorganisert.

Ungdom

1 mill til forprosjekt

Eget budsjett og spillemidler

2019-2021

Det er avtalt med
konsulent for utarbeide
masterplan
26.Offroad sykkelprosjekt.
Kartlegge og planarbeid

Sykkelmiljøet i Alta

2020

Miljø/park/idrett

27..Tilrettelegge for ulike
arrangementer,
Finnmarksløpet, større
turneringer og lignende,
NNM langrenn, Barents
Winter games i 2022

Lag/foreninger

2020

Drift og utbygging/kultur

Påvirkes i 2020 av
korona
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Tilretteleggingstiltak fortsettelse

Målgruppe

28.Utlån av elsykkel

Voksne

Kostnad

Finansiering

Tidsplan

Ansvarlig

Finansieres gjennom
«Klimasats»

2020

Samfunnsutvikling

Helse og sosial/Folkehelse
gruppa

Status

Informasjon
29.Markedsføre
utstyrssentral i regi av
Frivillig sentralen

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

2020

30.Bysykler,
markedsføring av tilbudet.

Innbyggere og turister

2020

Ikke godt nok kjent
enda.
Turistinformasjon
administrerer utlån.

Park/idrett, Sykkelbyen
31.Videreutvikle nettbasert
informasjon om fysisk
aktivitet i naturen med
turialta.no

Hele befolkningen

2020

Bedre kart, med km
henvisning
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10.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger
Ferdige alle andre anlegg
Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
Påbegynte alle andre anlegg
Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
Søkt om spillemidler alle andre anlegg
Andre anlegg som det er behov for

Før planen behandles endelig av kommunestyret kan forslag til prioriteringene endre seg på bakgrunn av innspill i utleggingsperioden og administrasjonens
skjønn.
Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som «påbegynt».
Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. For beregning av 15 % skal
merverdiavgiften trekkes fra beregningsgrunnlaget.
Et friluftslivsanlegg er anlegg som f.eks. dagsturhytte, turveier, tur- /skiløyper og turstier, anlegg for turpadling, gapahuk, turkart.
(prioritering i forrige plan i parentes, tallene i hele 1000, søkt om spillemidler merket gult, nye anlegg merket blått og i skravur)
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10.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste.
Anlegg

1(1)

2(2)

Tilskuddsberettige
kostnader (inkl.
mva)

Alta kommune, Finnmarkshallen,
flerbrukshall

76 016

Alta kommune, Finnmarkshallen
fotballgarderober

10 476

Spille15
midler
prosent
(foreløpig) kommuna
l støtte

458

138

4(4)

Alta golfpark, klubbhus,

6 947

2 895

375

Garderober

Tverrelvdalen IL, kunstgress på
eksisterende gressbane

223
1 459

7 290

Forhåndsgodkj

592

3 038

Status/sluttregnskap

2016,2017,201
8,2019,2020 Sendt 21/11-18

05.06.15

2016,2017,201
8,2019,2020 Sendt 21/11-18

22.11.16

2017.2018,2019,
2020

10.12.18

09.10.17

2018,2019,
2020

17.12.18

09.10.17

2018,2019,
2020

17.12.18

174

375

Søkt om
spillemidler

05.06.15

1 250

1 099

6(6)

K-styre
vedtak

PS 107/13

Alta klatreklubb, Gnisten buldrevegg

Alta golfpark, garasje

Årlige driftskostnad for
kommunen

14 000

3(3)

5(5)

Kommunal
andel for egne
anlegg

23.11.17

2019,2020

19.02.19

366
Lysanlegg
7(8)

Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 1

1.808

754

260

05.07.17

2020

Påbegynt

8 (9)

Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 2

1766

736

332

05.07.17

2020

Påbegynt

9(10)

Alta IF, ny 11-er kunstgressbane Alta
idrettspark (skogen)

7 819

2020

Påbegynt

3258

375

10.10.18

Lysanlegg
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Anlegg

10(11)

Nerskogen IL, kunstgressbane 11-er

Kostnader (inkl.
mva)

Spille15
midler
prosent
(foreløpig) kommuna
l støtte

7819

3 258

875

375

Kommunal
andel for egne
anlegg

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

19.12.18

2020

Status

Påbegynt

Lysanlegg

11(22)

Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse
av skytebanen på Kvenvikmoen, 100 m,

2101

2020

12(23)

Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse
av skytebanen på Kvenvikmoen, 200 m

1444

13(40)

Nerskogen IL, rundløpbane for
terrengsykling

1. 293

539

14(42)

Rafsbotn IL, tilbygg grendehus med
garasje/lager, garderobe.

7 588

1.250

2020

15(44)

Alta kommune, friluftsområdet ved
Storvannet i Kvenvik, turpadling

134

55

2020

2020

602

185

2020

Friluftsanlegg
Påbegynt

16(46)

Alta kommune, friluftsområdet ved
Storvannet i Kvenvik, sanitæranlegg

17(34)

Alta IF, lysløype idrettspark og Sandfallet

82

1.650

34

2020

248

Friluftsanlegg,
påbegynt
Friluftsanlegg
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Anlegg

Kostnader (inkl.
mva)

Spille15
midler
prosent
(foreløpig) kommuna
l støtte

18(49)

Elvebakken bygdelag, sanitæranlegg ved
badeplassen Øyra

179

19(14)

Alta rideklubb, ridehall

6.745

1.875

375

20(15)

Alta rideklubb, stall

4.800

875

720

21(16)

Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager

1.700

708

255

22(17)

Alta Motorsportklubb flomlys crossbanen

2.300

958

345

23(17)

Alta Motorsportklubb flomlys
dragstripe/gokartbane

24(18)

Alta kommune, tilrettelegging i
Tollevikfjæra for funksjonshemmede og
forflytningshemmede

250

156.

25(24)

Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse
av skytebanen på Kvenvikmoen, feltbane
utendørs, flyttbare grovfeltskiver 12 skiver

26(25)

Alta IF, Alta idrettspark ny hovedstadion

Kommunal
andel for egne
anlegg

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

Status

Friluftsanlegg

18.000

Må deles opp i flere anlegg etterhvert
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Anlegg

Kostnader (inkl.
mva)

Spille15
Kommunal
midler
prosent
andel for egne
(foreløpig) kommuna
anlegg
l støtte

27(25)

Alta IF, klubbhus i tilknytning til ny
hovedstadion

28(26)

Alta kommune, rullepark i
aktivitetsparken ved Ungdommens
hus/Alta u-skole.

29(28)

Rafsbotn IL lys kunstgressbane

30(31)

Alta kommune, flerbrukshall ved
Elvebakken skole

31(32)

Alta kommune, turnhall/basishall ved
Elvebakken skole

32(30)

Alta kommune, flerbrukshall i tilknytning
til renovering/utbygging av Bossekop skole

33(35)

Alta o-lag, Komsa/Sandfallet/Aronnes kart

140

21

34(36)

Alta o-lag, Gakori-Øytun kart

215

32

35(39)

Talvik IL, kunstgressbane 9-er
rehabilitering

3.250

375

36(41)

Alta IF, rehabilitering av trappene ved
Altabakkene

37(52)

Alta IF, garderober med dusj med toalett,
kiosk, lager

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

Status

25.000

100

42

32.500 for begge
hallene

15
375

375

2.000

830

300
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Anlegg

Kostnader (inkl.
mva)

38(53)

Alta skytterlag, skytterhus med 15 m
innendørs skytebane. (Kan ved behov
deles)

39

Alta kommune, turkart

40

Alta kommune – rehabilitering av lys
Finnmarkshallen til LED lys

41

Alta kommune, tursti rundt Gakorivann

780

42

Alta klatreklubb – utvidelse av
buldreanlegg Gnisten

715

43

Alta kommune/Nerskogen IL
bryggeanlegg for turpadling

150

44

Alta Kajakklubb - klubbhus

45

Alta kommune- tursti til Komsa

46

Alta IF, dobbel idrettshall

47

Alta IF, kampidrettsanlegg

48

Alta IF, lysanlegg ved jubileumsbanen

49

Alta jeger- og fiskerforening,
rehabilitering av 100 m riflebane

Spille15
Kommunal
midler
prosent andel for egne
(foreløpig) kommuna
anlegg
l støtte

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

Status

9.240

487

203

Tilskudd fra
Finnmark
friluftsråd

Friluftsanlegg

2.500

1.021

300
313

Friluftsanlegg

75

Friluftsanlegg

510

120

Friluftsanlegg

90.000

250
4.500

1.300

200

20

10.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste.
Anlegg

Kostnader inkl.
mva

Spillemidler
(foreløpige tall)

15 prosent
kommunalt
tilskudd

Kommunal
andel for egne
anlegg

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

771

300

2020

1233

600

2020

1(10)

Tverrelvdalen IL, skileik ved
Gammelsetra

2 (10)

Tverrelvdalen IL, skileik del 2 ved
Gammelsetra

3(15)

Alta kommune, aktivitetspark ved Talvik
skole

774

387

2020

4(25)

Alta IF, aktivitetsflate med kunstgress,
ballvegg og lys i Skogen

622

311

2020

5(26)

Alta IF, ballvegg i Skogen

261

131

2020

6(27)

Bossekop UL, skileik Breverud

719

359

2020

7(28)

Alta kommune, Kaiskuru nærmiljøsenter
dekkpark, klatretårn, balanseelementer

835

300

2020

8(30)

Amtmannsnes bygdelag gapahuker

84

41

2020

9(17)

Elvebakken bygdelag, gapahuk

104

52

10(18)

Elvebakken bygdelag, trampoline

143

71

Status/
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Anlegg

Kostnader inkl.
mva

Spillemidler
(foreløpige tall)

800

300

11(21)

Alta kommune, skileikanlegg
Knudsendalen

12(22)

Alta kommune, treningspark
Knudsendalen

13(23)

Alta kommune, gapahuk Knudsendalen

14(24)

Alta kommune, aktivitetspark ved
Huset/Alta u-skole, deles opp etter hvert,

15(29)

Amtmannsnes bygdelag trimpark

16(31)

Alta IF, sandvolleyballbaner

450

225

17(32)

Alta IF, sandhåndballbane

400

200

18(33)

Alta IF, frisbeegolf

500

250

19(34)

Alta IF, styrketreningsområde

20

Alta kommune/Nerskogen IL tursti
Skogvannet

21

Alta IF, padeltennis 2 baner

22

23

Kommunal
andel for egne
anlegg

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

Status/Tildelt
spillemidler

Bevilget
forprosjekt

2.000

2.000

600

Alta IF, styrketreningsposter langs
planlagt lysløype

500

250

Alta IF, gapahuk ved planlagt lysløyper

500

250

Kostnader inkl.
mva

Spillemidler
(foreløpige tall)

Anlegg

15 prosent
kommunalt
tilskudd

15 prosent
kommunalt
tilskudd

Kommunal
andel for egne
anlegg

Årlige driftskostnad for
kommunen

K-styre
vedtak

Søkt om
spillemidler

Status/Tildelt
spillemidler

22

24

Alta IF, lysanlegg ved aktivitetsområdet
(eksisterende ved jubileumsbanen)

250

25

Amtmannsnes bygdelag ballbinge

1.300

26

Alta IF, trampolinepark

1.500

27

Alta IF, småhoppbakker Alta idrettspark

1.500

28

Alta kommune, gapahuk Basen

29

Alta kommune, trampoline Basen

30

Alta kommune, streetbasket med lys

300

10.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet
1

Alta og omegn turlag, overnattingshytte
i nordlysobervatoriet Haldde

2

Alta røde kors, rehabilitering av hytte på
Sarves

300

125

45

10.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune
Rasfbotn IL garasje

500

208

75

Tverrelvdalen IL, rehabilitering av
skiløypa, del I

1.118

559

160

Alta SSF/NMK vann og snøprod.

1000

417

150

Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta
Kåfjord

Eget prosjekt

09.10.15

Ikke vurdert

23

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

3.500

1.458

375

338

141

51

Kronstad vel, 11-er bane kunstgress

2.700

1.100

375

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

250

38

Arena MTB Alta Gampvannslia

700

105

Tverrelvdalen IL, rehab. skiløypa del II

Alta jeger- og fiskerforening, 100 m
innendørs skytebane, rifle, 15 baner med
servicebygg

21.700

Alta kommune/Kaiskuru
snøkanonsameiet, utvidelse av
snøkanonanlegget ved Kaiskuru
skianlegg

3.000

1.250

Alta kommune/Kaiskuru
snøkanonsameiet, utvidelse av
rulleskiløypa

4.000

1.600

160

80

Kviby IL, forlengelse og rehabilitering av
eksisterende lysløype

24

Alta kommune, sykkeltrail ved Alta uskole

300

150

150

Kronstad vel, sandvolleyballbane

150

75

22

Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening

250

125

38

Alta kommune/Alta vid. skole, militær
hinderbane

563

280

10

Kronstad vel, tursti

24

Kronstad vel, gapahuk

150

75

1.400

583

Alta kommune, sykkelløype
Tverrelvdalen

80

40

Alta kommune, sykkelløype AKG

80

40

Alta kommune, sykkelløype Øytun
folkehøgskole

80

40

1.000

625

Komsa vel, rehabilitering av kunstgress
bane ved Komsa skole

210

Alta IF, Alta idrettspark, kaldhall
Alta IF, Alta idrettspark rehabilitering
kafe

225

Alta IF, Alta idrettspark 7-er bane med lys
i Skogen,
Alta o-lag Gurbutvuobmi –Eiby kart
Alta orienteringslag o-kart over Lille
Borras, Amtmannsnes og Eiby
Alta kommune, Kaiskuru skianlegg,
rehabilitering, merking, omorganisering
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Vedlegg 1 – innspill og vurderinger
Alta kommune, folkehelsekoordinator, 26.09.19.
Turkart for Alta kommune i målestokk 1:50 000 i samarbeid med Finnmark friluftsråd. Kostnad kr. 487 250.
Vurdering: Det er ikke utarbeidet et eget turkart i 1:50 000 for Alta. Anlegget tas med under ordinære anlegg,
friluftsanlegg.
Amtmannsnes bygdelag, 23.10.19
Ballbinge på tidligere fotballbane på Amtmannsnes. Ballbingen vil være skjermet fra bebyggelsen. Fra gammelt
av har det vært en gressbane. Det vurderes om lysanlegget skal tas inn i dette prosjektet eller som et eget
prosjekt som en utvidelse av lysløypeanlegget. Kostnadsramme på rundt kr. 1 300 000.
Vurdering: Tiltaket er innenfor områdefredning for Amtmannsnes. Det må gis tillatelse etter kulturminneloven.
Prosessen med tillatelse etter kulturminneloven bør startet så snart som mulig. Tas med på prioritert liste over
nærmiljøanlegg. Anbefaler at lysanlegg tas med.
Alta Motorsportklubb, 28.10.19



Oppgradering av gammelt flomlysanlegg på crossbanen.
Nytt flomlysanlegg for dragstripe og gokartbanen

Kostnad mellom 2 og 2,5 mill.
Vurdering: Viktig med lys. Tas med som to ulike anlegg under ordinære anlegg.
Alta kommune/Finnmarkshallen driftsselskap, 29.10.19
Utskifting av lys i fotballhallen til LED lys. Eksisterende lys er 23 år gammelt. Vil medføre lavere driftsutgifter
både på strømregning og levetid for pærer. Kostnad ca 2,5 mill.
Vurdering: Tas med på prioritert liste over ordinære anlegg.
Alta kommune, miljø/park/idrett, 29.10.19
Tursti rundt Gakorivann. Grus, enkle bruer. 1,6 km. Kostnad: kr. 780 000.
Vurdering: Viktig tilrettelegging for lavterskel fysisk aktivitet. Tas med på prioritert liste ordinære anlegg
friluftsliv. (Nærmiljøanlegg?)
Talvik IL, 06.11.19
I eksisterende plan har Talvik IL inne rehabilitering av eksisterende 11- er bane. De ønsker å endre størrelsen til
en 9-er bane, fordi de ikke lenger ser behovet for en 11-er bane. Det vil kanskje også få ned kostnadene for å
kunne realisere prosjektet tidligere. Talvik IL vil i løpet av vinteren utarbeide en plan for å bygge en ny 9-er
bane ved Talvik skole.
Vurdering: Eksisterende 11-banen i planen endres til en 9-er bane. Vi anbefaler at Talvik IL bygger en bane først.
Talvik IL må vurdere om det er mer hensiktsmessig å ha banen ved skolen, vi anbefaler det.
Alta klatreklubb, 07.11.19
Utvidelse av eksisterende buldreanlegg på tribunen i Gnisten. Eksisterende klatreanlegg mangler en lengre
overhengende treningsvegg for viderekommende klatrere.
Vurdering: Alta klatreklubb ønsker å bruke eksisterende tribune, som er igjen etter svømmeanlegget, til å få en
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buldrevegg til. Selv om det går ut over publikumskapasiteten i Gnisten er det viktigere med aktivitet. Anlegget
må kostnadsberegnes i utleggingsperioden. Tas med på prioritert liste over ordinære anlegg.
Nerskogen IL/Alta kommune miljø/park/idrett, 11.11.19
Oppgradering av badeplassen ved Skogvannet. Flytebrygge bryggeanlegg for kano, stup, sittebenker, sand på
bunn, grusing av stier. Området rundt Skogvannet er mye brukt av nærmiljøet, Altas befolkning, skoleklasser og
barnehager. Tilgjengeligheten skal bli bedre. Samarbeid med Alta kommune park/idrett. Total kostnad: kr.
369 000.
Vurdering: Hvis turstien er lenger enn 500 meter kan den defineres som et nærmiljøanlegg. Badeplass er ikke
tilskudds berettiget, unntatt baderampe for rullestol. Brygge til turpadleanlegg er tilskudds berettiget, ellers
ikke. Tursti tas med under nærmiljøanlegg.
Alta kajakklubb, 13.11.19
Bygging av klubbhus enten i båthavna eller på Amtmannsnes. Kajakklubben har 88 medlemmer og stor
aktivitet. De vil i utleggingsperioden komme med mer informasjon.
Vurdering: Anlegget tas med under ordinære anlegg.
Alta kommune, miljø/park/idrett, 13.11.19
Stimerking og utbedring av adkomst til Komsatoppen. Lettere og samlet adkomst til toppen. Enkle bruer,
steintrinn, rekkverk. Totalkostnad kr. 1 021 200.
Vurdering: Området er fredet av kulturminnemyndighetene. Tiltakene må være i samsvar med
forvaltningsplanen. Har vært et stort behov for mer tilrettelegging i mange år. En av grunnene er slitasje på
vegetasjonen. Anlegget tas med under ordinære anlegg som et friluftsanlegg.
Alta IF, 14.11.19
Alta IF har store ambisjoner for utvikling av Altaparken. Altaparken vil være en base for klubbens idrettslige
aktivitet og en sentrumsnær folkepark. Alta IF planlegger å starte reguleringsarbeid i løpet av 2020. Alta IF
ønsker følgende nye anlegg lagt inn i planen:
Klubbhus i tilknytning til ny hovedstadion og eksisterende friidrettsbane.
Klubbhuset skal inneholde klubbkontor, garderober, forsamlingslokale med kjøkken, toalett, lager,
stevnekontor friidrett/langrenn og kafe. Kostnad: 25 mill.
Anlegg nr. 52 i gjeldende plan, garderober med dusj og toalett, kiosk og lager, ønskes beholdt i tilfelle det
likevel er nødvendig med et separat garderobeanlegg.
Vurdering: Alta IF har i mange år ønsket å etablere sin hovedarena på Aronnes. I eksisterende plan som nr. 25 er
ny hovedstadion. Klubbhus er en del av en stadionplanene. Klubbhus tas inn på prioritert liste.
Flerbrukshall med to hallflater i håndballstørrelse og en mindre hallflate for turn/kampsport. Tilhørende
garderober- og lager. Kostnad: 90 mill
Det kan bli aktuelt å bygge hall og klubbhus som ett bygg.
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Vurdering: Alta kommune skal bygge en flerbrukshall og basishall ved Elvebakken skole. Så turnsporten vil
sannsynligvis få dekket sitt behov der. Det er ønskelig at hallen ved Elvebakken skole er klisterfri. Alta har
imidlertid ikke noen kampsportshall og vi har flere aktive kampsportmiljø.
I eksisterende plan står det som nr. 30 hall ved ny sentrumsskole ved Bossekop skole, denne hallen blir ikke
realisert og går ut. Som nr. 33 står det ny flerbrukshall Alta øst, denne hallen tas ut.
En faggruppe satt sammen fra alle virksomhetene, som har gått gjennom alle innspillene til planen, mener at
det ikke har vært gjort en god nok utredning og behovsprøving hvor fremtidige haller i Alta skal plassere.
Derunder vurdering av befolkningsutvikling og adkomst. En flerbrukshall burde bli bygd i tilknytning til en skole
for at elevene skulle kunne bruke hallen på dagtid.
Administrasjonen støtter Alta IF sine planer og forutsetter at det er andre brukergrupper som kan bruke hallene
på dagtid. Alta IF sin dobbel flerbrukshall og en mindre hallflate tas inn.
Padeltennisbaner utendørs 2 stk. Kostnad 2 mill.
Vurdering: Padeltennis er en blanding mellom squash og tennis. Veggene er en del av spillet. Ny type anlegg i
Alta og tas med under ordinære anlegg.
Styrketreningsposter langs planlagt lysløype kombinert med benker/gapahuker. Kostnad: 1 mill
Vurdering: Gapahuk er et eget nærmiljøanlegg så kostnadene må fordeles mellom styrketreningspostene og
gapahuker. Tas med under nærmiljøanlegg.
Lysanlegg til eksisterende 7-er bane (jubileumsbanen) og eksisterende aktivitetsanlegg. Kostnad: kr. 500 000.
Vurdering: Lysanlegg på 7-er bane er et ordinært anlegg, lysanlegg for aktivitetsanlegg er et nærmiljøanlegg.
Må presiseres av Alta IF i utleggingsperioden. Tas med i planen.
Trampolinepark. Kostnad 1,5 mill.
Vurdering: Anlegges tas med under nærmiljøanlegg
Minihoppbakker (K3, 5, 9) med lysanlegg. Ønsker å etablere en terrengvoll som kan brukes som amfi om
sommeren og hoppbakker om vinteren. Kostnad: 1,5 mill
Vurdering: Det er viktig med små hoppbakker. Hoppbakker er nærmiljøanlegg. Scene/amfi til større
arrangement er ikke stønadsberettiget. Hoppbakkene tas med. Alta IF må skille ut kostnad til hoppbakke i
utleggingsperioden.
Øvrige innspill fra Alta IF:
Rehabilitering av trappa til Altabakken ligger inne som nr. 41 i gjeldene plan. Alta IF ønsker at Alta kommune
skal bevilge penger til oppgradering/rehabilitering. Alta IF kan innhente pristilbud og ha byggeledelsen.
Vurdering: Om trappen står i fare for å rase ut må eier sikre at det ikke skjer. Alta kommune kan ikke ta
kostnader for manglende vedlikehold på idrettslagene sine anlegg. Det er viktig at Alta IF sikrer de anleggene
klubben har ansvar for.
Vi vet at trappa er godt brukt av mange og Alta kommune ved park/idrett kan, etter nærmere avtale, bidra med
noe materiell/trevirke for å få trappa tilbake i stand. Alta IF må ta direkte kontakt med miljø/park/idrett som er
kommunens fagmyndighet.
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Gang- og sykkelvegforbindelse mellom Alta idrettspark og Alta sentrum. Anlegget er et infrastrukturtiltak som
det ikke er mulig å søke om spillemidler til.
Vurdering: Ikke innspill til selve planen. Alta IF må gjøre en egen henvendelse til Alta kommune spesifikt om
gang- og sykkelvegforbindelsen.
Planleggingstilskudd. Alta IF ønsker bistand fra Alta kommune, enten i form av at Alta kommune utfører selve
reguleringsplanarbeidet, eller at klubben innvilges et økonomisk tilskudd. Alta IF vil be om et møte med
rådmannen på nyåret.
Vurdering: Ikke innspill til planen og blir ivaretatt med at Alta IF ber om møte.
Alta jeger- og fiskerforening, 12.12.19
Rehabilitering av eksisterende 100 meters riflebane. Standplass planlegges med venterom og «strongrom» for
sikker lagring av våpen og ammunisjon. Det planlegges også miljømessige kulefanger. Alta JFF har ca 700
medlemmer og har behov for å renovere og modernisere banen. Kostnader: 4,5 mill.
Vurdering: Støy er et tema når det gjelder skyteanlegg. I henhold til Miljødirektoratets veileder til retningslinje
T-1442, behandling av støy i arealplanlegging, er anleggseier, det vil si den som eier skytebanen, ansvarlig for å
utarbeide støysonekart, jfr. kapittel 2 i veilederen. Kartet oversendes kommunen, som er ansvarlig for å
synliggjøre støysonene i arealplaner eller på annen egnet måte.
Det ble innvilget kr. 69 000 i 2006, byggeår 2005, til anlegget som har anleggsnummer 413. Anlegget tas med
på prioritert liste ordinære anlegg.
Alta kommune, utbyggingsavdelingen, 04.12.19.
Som en del av uteområdet ved Alta ungdomsskole skal det bygges gapahuk, trampoline og streetbasket med
lysanlegg. Denne delen er tilpasset elevene ved «Basen», elever som trenger ekstra tilrettelegging.
Vurdering: Anleggene må kostnadsberegnes i utleggingsperioden og deles opp i tre ulike anlegg. Forutsetningen
er at anleggene ligger åpne for allmenn bruk. Tas med under nærmiljøanlegg.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 08.04.20 (etter offentlig ettersyn)
Ingen merknader til rulleringen
Andre endringer:
Alta golfklubb: Fotballgolf og frisbeegolf er fullfinansiert uten spillemidler og tas ut.
Alta IF: Følgende anlegg kan tas ut av uprioritert liste: rehabilitering av kafèbygg og 7-er bane med lys i skogen.
Følgende anlegg tas ut fordi de har fått spillemidler:








Alta kommune UU sti Sandfallet
Alta kommune Chillyou aktivitetspark
Alta O-lag, kart Kvenvikmoen, Auskarnes, Rafsbotn-Russeluft, Kaiskuru
Tverrelvedalen IL, utendørs volleyballbane med kunstgress
Tverrelvdalen IL, aktivitetsløype med is
Bossekop UL, lys sandbaner skileik
Amtmannsnes bygdelag, lys akebakke
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Følgende anlegg tas ut:



Alta kommune flerbrukshall tilknyttet ny sentrumsskole ved Bossekop skole
Alta kommune flerbrukshall Alta øst.

Vedlegg 2 Saksfremlegg og vedtak sluttbehandling

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen 20192020
Administrasjonens innstilling
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15, vedtar kommunestyret rullering av handlingsdelen av
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2029, datert 07.05.20.
Saksutredning
Bakgrunn for saken
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må ha en plan som grunnlag for tildeling av
spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.
Alta kommune utarbeider sin plan som en kommunedelplan i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1.
Kommunedelplanen er et politisk dokument, som skal være et styringsredskap for å nå kommunes mål
innenfor området. Kommunedelplanen revideres hvert 4. år. Handlingsdelen rulleres årlig. Alta kommune
reviderte hele planen i 2017 og vil starte ny revidering i år.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det gjelder
disponering av arealer. Areal til anlegg må derfor følges opp i kommuneplanens arealdel.
Planarbeidet startet i oktober, med frist 15. november for å komme med innspill. Det kom inn 22 forslag på helt
nye anlegg fra lag/foreninger og kommunen. Forslag til handlingsdel ble sendt ut på offentlig ettersyn til
berørte parter, med frist 30.04.20. Saken ble også omtalt på kommunes hjemmeside og kunngjort med
annonse i Altaposten.
I utleggingsperioden ble det holdt et internt møte med aktuelle tjenesteområder angående handlingsdelen for
fysisk aktivitet. Det kom innspill på 4 nye tiltak om fysisk aktivitet.
I utleggingsperioden kom det innspill fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. De hadde ingen merknader.
Økonomiske konsekvenser
I handlingsprogrammet for fysisk aktivitet er tiltakene dekt innenfor kommunens budsjett og gjennom ekstern
finansiering.
I handlingsprogrammet for anlegg er de kommunale anleggene tenkt finansiert gjennom kommunale vedtak og
spillemidler. Anlegg som blir bygd av lag/foreninger er finansiert med spillemidler, 15 % kommunalt tilskudd,
dugnad, gaver, lån og egenkapital.
De anleggene som ikke er påbegynt har ikke dokumentert finansiering. Noen av de private anleggene er
avhengig av særskilte kommunale vedtak. Før det kan sendes inn søknad om spillemidler må finansieringen
være dokumentert.
Alta kommune gir 15 % tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg. Det er i 2020 betalt ut hele potten
på kr.890 000. Pr. dato har vi en venteliste på ca. kr. 1.200.000. I tillegg kommer de anleggene som ikke er
ferdig bygd nå, men blir det i løpet av året.
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Det er 3-4 års ventetid på spillemidler og 3 års ventetid på kommunalt tilskudd. Idrettslagene har dermed store
kostnader til mellomfinansiering.
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en plan som berører flere tjenesteområder. Det blir opp til
rådmannen og kommunestyret å prioritere tiltakene i virksomhetsplaner og budsjettarbeid.
Vurdering:
I følge Kulturdepartementets veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, så kan det bli
nødvendig å gjennomføre rullering av handlingsdelen i løpet av den 4 årlige planperioden. Vår erfaring er at det
kan være lenge for et idrettslag å vente i 4 år for å få nye anlegg med i planen. Vi har derfor valgt å ha årlige
rulleringer av handlingsdelen.
Når det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer av planen, som i dette tilfelle å ta inn Alta IF sine planer
om dobbel flerbrukshall og kampsporthall i Altaparken, så må sluttbehandling av rulleringen gjøres av
kommunestyret.
Kommunestyrets behandling av sak 66/2020 i møte den 23.06.2020:
Behandling
Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.
Vedtak
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15, vedtar kommunestyret rullering av handlingsdelen av
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2029, datert 07.05.20.
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