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RULLERING – HANDLINGSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG 
FYSISK AKTIVITET, 2017-2020 - HØRING 
 
 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 ble revidert i kommunestyret 
14.12. 2016, se nedenfor.  Selve kommunedelplanen skal revideres hvert 4. år, neste gang i 
2020.  I årene mellom revidering skal det foretas årlig rullering av den prioriterte lista heretter 
kalt handlingsplanen. Dere er nå inviterer til å komme med innspill til denne.  
 
 
Handlingsplanen, (kapittel 7 i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet) vedtatt 14.12. 
2016: 

Pri Anlegg/del Hvor/anleggsreg. Dimensjon Eier År Kostnad Forv.sp.midl 
1 Rehabilitering 

tak 
2028000301 
Idrettshall 

Del 2 BK 2017 363 000 151 000 

2 Rehabilitering 
av blinkhus.  

2028000402 
Skiskytterstadion 

10 blinker BK 2017 688 000 286 000 

3 Rehab 
lysløype 

2028000401 
Nordskogen-
Kraftlaget 

2,5 km BK 2017 936 000 Kr 936 000 
fra Finnmark Kraft 

4 2 baner + 
skytterhus 

2028000601/602/603 
Gattjokk 

 Skyt.  
lag 

2017 571 000 238 000 

5 Aktivitets-
område  

Torget Flere 
nærmiljøanlegg 

BK 2018 Usikker 50 % 

6 Garasjebygg Skistadion 104 kvm BSK 2018 2 300 000 958 000 
7 Rehab. 

Brannalarm 
2028000301 
Idrettshall 

Risikokl 2-6. 
anl. -tek 
10/§11-12p (2) 
a. 

BK 2018 225 000 94 000 

 
 
 

Kommentarer til eksisterende handlingsplan:  

Nr. 1. Rehabilitering av tak del 2. 
I 2013 ble store deler av taket tekket.  Opprinnelig plan var at hele taket skulle rehabiliteres 



 

   

den gangen. Dette ble altså ikke gjort. Den gang fikk vi kr 250 000 i spillemidler.  Dette 
medførte at vi i 2017 ikke fikk spillemidler til den siste delen av taket. 
Tiltaket er gjennomført og fjernes fra handlingsplanen. 
 
Nr.2. Rehabilitering av blinkhus på skiskytterstadion. 
Det ble feilaktig søkt om kr. 286 000 i spillemidler til dette prosjektet. Dette fikk vi avslag på 
da det ikke er 20 år siden forrige tildeling som var i 2003. Spillemidler til dette tiltaket kan vi 
tidligst søke om i 2023. Her må det vurderes om tiltaket fortsatt skal prioriteres i 
handlingsplanen og gjennomføres uten spillemidler før 2023 eventuelt om anlegget er i en 
slik stand at det kan vente til 2023. Det året en rehabilitering skal skje må det også finnes 
penger til tiltaket i kommunens budsjett.  
 
Nr. 3. Rehabilitering av lysløype i Nordskogen.  
Kommunen fikk en økonomisk kompensasjon fra Finnmark kraft i forbindelse med 
vindkraftprosjektet på Hamnefjellet for at vi mistet 200-300 meter av opprinnelige lysløype.  
For disse midlene er nå store deler av lysløypa utbedret kraftig med betydelig større bredde og 
utbedring av traseen frem til forbi kraftlagshuset. Dette arbeidet skal videreføres frem til 
løypas ende/snuplass ved skolen enten i år eller neste år. Til dette prosjektet får vi ikke 
spillemidler.  Tiltaket vil nå bli fjernet fra handlingsplanen da det straks er ferdig. 
 
Nr. 4.  Rehabilitering av skytterhuset og 2 baner ved Skytterlagets anlegg i Gattjokk. 
Dette var planlagt gjennomført i 2017 men ikke gjennomført da skytterlaget ikke hadde 
finansiering av dette i orden.  Dette tiltaket har versert i mange år i handlingsplanen (den 
prioriterte liste) uten at noe har skjedd.  Dersom skytterlaget ikke kommer med detaljert plan, 
kostnadsoverslag og finansiering bør dette tiltaket vurdert fjernet fra lista og settes på lista 
over uprioriterte tiltak for så å løftes opp på den prioriterte lista igjen når finansiering er 
ordnet.  
 
Nr. 5. Aktivitetsområde torget 
Dette gjelder flere nærmiljøtiltak som kan etableres på torget. Før vedtak må det avklares 
hvordan fremdriften med torget er.  Dersom dette ikke sees i forholdsvis nær fremtid bør 
tiltaket vurderes å fjernes fra handlingsplanen og legges inn i den uprioriterte lista. 
 
Nr. 6. Garasjebygg skistadion. 
Også dette prosjektet bør vurderes om det skal flyttes ned til uprioritert liste da dette har stått 
på den prioriterte lista i flere år uten at det er funnet finansiering til prosjektet. Når det 
forefinnes konkrete planer med tegninger, kostnadsoverslag og finansiering løftes denne frem 
til handlingsplanen. 
 
Nr. 7. Rehabilitering av brannvarslingssystemet på idrettshallen. 
For å kunne ha overnatting i hallen (i forbindelse med store stevner) må systemet 
oppgraderes.   Dersom idretten selv sier at det ikke er behov for overnatting i hallens lokaler 
som garderober/bryterom etc. trenger man ikke oppgradere anlegget. Tiltaket kan da fjernes 
fra handlingsplanen.  
 
Dersom det er behov for dette må tidligere utarbeidede «Tilstandsrapport for rehabilitering av 
idrettshallen» som ble godkjent av kulturdepartementet v/ idrettsavdelingen revideres og 
sendes departementet for ny godkjenning.  Denne ble utarbeidet av teknisk etat i 2011 og 
godkjent i departementet 21.11.2011.  
 
 



 

   

Prosjektet «En skole, en barnehage» og den nye handlingsplanen: 

Nå er kommunen inne i startfasen i prosjektet som det er satt av 150 000 0000 (150 Mill) til. 
Noe av ideen med prosjektet er å flytte dagens bibliotek samt alle aktiviteter på Skansen som 
kino/ teaterdrift, ungdomsklubb, utleie til arrangementer og foreningslivet m.m. til 
kommunens fremtidige storstue, Båtsfjord skole.  Får man dette til vil man kunne avhende 
dagens bibliotekbygg og samfunnshuset Skansen.  Dette vil kunne spare kommunen for store 
årlige driftsutgifter og fremtidige vedlikeholdsutgifter. 
Den nye handlingsplanen vil enten allerede neste år eller senest i 2019 måtte bære preg av 
dette prosjektet.  Det er betydelige spillemidler å hente dersom kulturdeler blir vedtatt inn i 
prosjektet.  
Pr. i dag har ikke arbeidet kommet langt nok til å kunne gjøre disse vurderingene. 
 

Gjeldende uprioriterte liste (planens kapittel 9). Alt om nyskolen (kan bli flere tiltak) er tatt 
med i tillegg. 
 
I den uprioriterte listen er svært få detaljer utarbeidet:   
Anlegg Hvor Dimensjon Eier Kostnad Forv.sp.midl. 
Lysløype del 3 Fra kraftstasjon 

og inn 
1,5 km BK Usikkert  

Gang og sykkelsti  Til bommen 4 km St.vgv Ikke beregnet Veivesenet 
Gapahuk Lysløype NS  BK Ikke beregnet FeFo grønne 

midler? 
Buldrevegg Gymsal Usikker BK 80 000 40 000 
Skatepark  Torget Flere 

elementer 
BK 400 000 2000 000 

Skatepark Foma Flere 
elementer 

BK 400 000 2000 000 

Basketballbane Torget Inkl. andre 
muligheter 

BK Ikke beregnet 50 % 

Ballbinge Ikke sagt 21 x 13 m Vel.f 400 000 200 000 
Bmx-bane Foma ?? BK Usikkert 50 % 
Kinosal Nyskolen  BK Ikke beregnet 1/3 + 25%. 

Maks 2 000 000 

Teatersal/elementer Nyskolen  BK Ikke beregnet 1/3 + 25%. 
Maks 2 000 000 

Bibliotek Nyskolen  BK Ikke beregnet 1/3 + 25%. 
Maks 2 000 000 

Gymnastikksal/liten 
treningshall 

Nyskolen 150 kvm 700 000 
250 kvm 1200000 
500 kvm 2400000 

BK Ikke beregnet 1/3 + 25%.  
Se beløp under 

dimensjon 
Garderober til 
gymsal/liten hall 

Nyskolen Takhøyde min 
2,5m 
Minimum 70 kvm 

BK  1/3 + 25% maks 
500 000 pr. sett: 

dame og herre 

Nærmiljøtiltak 
uteområdet 

Nyskolen Se eks. fra side 
50 i 
spillemiddel 
bestemmelsene.  

www.idretts
anlegg.no  

BK Ikke beregnet 1) 

Lysanlegg til 
uteområdet over 

Nyskolen  BK Ikke beregnet  50%  
Maks.  300 000 

Klatrevegg Nyskolen eller 
idrettshallen 

 BK Ikke beregnet 1/3 + 25%. 
Maks 700 000 



 

   

 
1) Det kan søkes på 50% av godkjent kostnads.  Maks tilskudd pr. enhet er kr. 300 000 
(Kostnadsramme kr 600 000). Nedre grense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr. 
25 000). 
 
Lysløype del 3 fjernes fra den uprioriterte lista da prosjektet er i ferd med å avsluttes. 
 

 

Kommentarer til kommunalt eide anlegg i forhold til andre eiere: 

Idrettskretsen har tidligere pekt på et problem med at anlegg som eies av andre enn 
kommunen ofte får lavere prioritet enn de kommunalt eide anleggene.  Det kan virke som om 
politikerne har lettere for å prioritere kommunale anlegg slik at kommunen fortere får 
refundert utgifter gjennom innvilgede spillemidler. Når anlegg bygges av andre enn 
kommunen må ofte denne foreningen tåle å betjene lån mye lenger dersom de ikke når opp 
fortere i handlingsplanen.  Dette kan være en betydelig «brems» for private investeringer til 
idrettsanlegg.  
I Båtsfjord er de aller fleste anlegg eid og finansiert av kommunen. Dette «problemet» er 
derfor kanskje ikke så stort og/eller synlig i Båtsfjord.  Dersom andre eiere kan dokumentere 
finansiering vil det kanskje være lettere å unngå slik «skeivprioritering».  Aktuelt i Båtsfjord 
akkurat nå er 2 skytebaner + skytterhus som eies av skytterlaget på prioritet 4 i 
handlingsplanen samt prioritet 6, Garasjebygg på skistadion.   
Foreninger kan også søke kommunen om forskuttering av forventede spillemidler for så å 
betale dette tilbake når spillemidler blir innvilget. Her har kommunen ingen vedtatt policy, 
men det må vurderes i det enkelte tilfelle. Dette har vært gjort tidligere med bl.  a. ridehallen 
til 4H. 
     
Tidligere har vi sendt ut hele kommunedelplanen, men velger nå kun å sende ut kapittel 7 i 
planen, den såkalte handlingsplanen eller den prioriterte lista da det er her eventuelle 
endringer vil komme i en rullering. Den vedtatte planen ble for øvrig sendt ut i fjor i 
forbindelse med revisjonen. De som ønsker planen kan allikevel få den ved henvendelse til 
kommunens Servicetorg.  
 
Arbeidet videre: 

Dersom det kun blir små endringer kan rulleringen avsluttes med behandling i KOS (Kultur- 
og oppvekststyret) i høst.  Dersom det blir større endringer som bl.a. medfører økonomiske 
konsekvenser vil behandlingen i KOS bli oversendt for endelig vedtak i kommunestyret.  
Dette skjer i så fall normalt i desember møtet hvor neste års budsjett også behandles da tiltak i 
denne planen som neste år berører kommunens budsjett må finnes igjen der.  
 

Hvorfor har vi en slik plan: 

• For å kunne søke på spillemidler til idrettsanlegg må anlegget finnes i planen på den 
prioriterte lista. 

• Planen er et styringsverktøy for politikerne.  Her kan man se hvor de forskjellige 
anlegg befinner seg tids- og prioritetsmessig. 

• Planen viser hva administrasjonen er blitt pålagt å jobbe med av kommunestyret innen 
anleggsområder for idrett og friluftsliv. 

• Brukerne, idrettslag og andre kan bruke planen som et oppslagsverk og hjelpemiddel.  
  

 



 

   

Lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner kan komme med innspill til planen.  
Forslagene vurderes av KOS som enten arbeider disse inn i handlingsplanen (prioritert liste), 
legger den inn i den uprioriterte lista, eller forkaster det. 
   
 
Frist for innspill settes til fredag 3. november. 
 
I tillegg til denne utsendelsen vil høringsbrevet og planen bli lagt ut på rådhuset, biblioteket 
og kommunens hjemmeside.  Rulleringen vil også bli kunngjort gjennom annonse i avisa 
Finnmarken slik at allmennheten får anledning til å sette seg inn i og uttale seg i saken. 
 
Spørsmål om planen kan stilles til undertegnede på tlf. 7898 5362, 901 68 392 eller 
tony.petterson@batsfjord.kommune.no  
 

  

 

 

Med vennlig hilsen 
Båtsfjord kommune 
 
 
 
Tony Petterson 
kulturkonsulent 
 
 
 
Adresseliste:  
Finnmark idrettskrets. Torgsenteret, Postboks 194, 9711 LAKSELV  
Finnmark fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga. Fylkeshuset. 9815 VADSØ  
Båtsfjord idrettsråd. Stig Rune Nergaard.  Tinavegen 6D. 9990 BÅTSFJORD 
Båtsfjord Frivilligsentral her   
Båtsfjord hestesportsklubb. Helene Kvivesen. Nordskogveien 17. 9990 BÅTSFJORD 
Tae Kwon-Do klubben. Roger Holst. Fomavegen 1. 9990 BÅTSFJORD    
Båtsfjord Sportsklubb. Postboks 334. 9991 BÅTSFJORD 
Sneskavla 4H.  Jorid Jakobsen. Syltefjordveien 19. 9990 BÅTSFJORD 
Båtsfjord skytterlag. Postboks 224. 9991 BÅTSFJORD   
Båtsfjord skole, her 
Nordskogen skole, her 
Nordskogen barnehage, her 
Klausjorda barnehage, her    
Båtsfjord Frivilligsentral, her   
 

 

Kopi til:  
rådmann, assisterende rådmann, ordfører, teknisk sjef, kommuneoverlege, 
ungdomskoordinator, prosjektleder (CA)    

 



 

   

 

 

 

 


