
 
 
FORSLAG TIL  
 
 
 

KOMMUNEDELPLAN 
FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

2018 – 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune 2018 - 2022 

 Lebesby kommune, kulturkontor   2 

Innholdsfortegnelse 

INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................................................. 2 

1.FORUTSETNINGER OG DEFINISJONER ...................................................................................................... 3 

1             FORUTSETNINGER ................................................................................................................................... 3 

INNLEDNING ........................................................................................................................................................... 3 

1.1.1 KRAV TIL OG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET .................................................................................................... 3 
1.1.2 Politisk behandling .................................................................................................................... 4 
1.1.3     Sammenheng med andre planer i kommunen ........................................................................... 4 

    1.1.4.    Stortingsmeldinger ……………………………………………………………………….…... 4  
1.2 DEFINISJONER ........................................................................................................................................... 5 

2 MÅLSETTING FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I LEBESBY KOMMUNE ........................ 6 

2.1 OVERORDNET MÅL................................................................................................................................... 6 
2.2 HOVEDMÅL ................................................................................................................................................ 6 

2.2.1 Bo- og levekår ........................................................................................................................... 6 
2.2.2 Barn- og unges oppvekstvilkår .................................................................................................. 6 
2.2.3 Næringsutvikling ....................................................................................................................... 7 

2. 3 DELMÅL....................................................................................................................................................... 7 
2.3.1 Utbygging .................................................................................................................................. 7 
2.3.2 Miljø og estetikk ....................................................................................................................... 7 
2.3.3 Arealplan ................................................................................................................................... 7 
2.3.4 Nær- og boområder ................................................................................................................... 7 

2.4 OPPSUMMERING AV MÅLSETNINGER ................................................................................................. 7 

3 ANLEGG OG AKTIVITETER .................................................................................................................. 8 

3.1.1 KLASSIFISERING AV ANLEGGSKATEGORIER .................................................................................................... 8 
3.1.2 Tilskuddsberettigede anlegg: .................................................................................................... 8 
3.1.3 Godkjenningsutvalg .................................................................................................................. 9 

3.2 ANLEGG ....................................................................................................................................................... 9 
3.3 AKTIVE IDRETTS- OG FRILUFTSORGANISASJONER                 9 
      3.3.1 ANLEGG OG AKTIVITET I BYGDENE VÅRE ......................................................................................................  9 

3.3.2 Veidnes ...............................................................................................................................      10 
3.3.3 Kunes ....................................................................................................................................   10 
3.3.4 Lebesby    …………………………………………………………………………… ……   10 
3.3.5 Kjøllefjord ............................................................................................................................... 10 

 
4  UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER ......................................................................................................... 11 

 
4.1 ANALYSE AV BEHOV FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET ....... 11 
4.2 PRIORITERINGER .................................................................................................................................... 11 

4.2.1 Langsiktige behov for 10-12 år fram i Lebesby kommune - Uprioritert liste ......................... 11 
4.2.2 Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2016 - 2019 prioritert liste ............................................ 12 

    4.2.3     Revisjon og rullering ……...................................................................................................... 13                                                                                     
4.3 VIRKEMIDLER .......................................................................................................................................... 13 
    4.3.1    Søknadsfrist …………………………………………………………….…………………….13 

4.3.2 Økonomiske forutsetninger ............................................................. ……………………….   13 
4.3.3   KOMMUNAL MEDVIRKING .........................................................................................................................  14 
4.3.4         Oppfølging av planen ………………………………………………………………………………… 14 
4.3.5              ÅRLIGE KOMMUNALE TILSKUDD TIL IDRETTEN ...................................................................................    14 

4.3.6  Arealbehov.. ..................................................................................................... …………      15 
4.3.7 Organisatoriske utfordringe ..................................................................................................   15       
         

     VEDLEGG 1 Eksisterende kommunale idrettsanlegg i Lebesby kommune        
                  



Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune 2018 - 2022 

 Lebesby kommune, kulturkontor   3 

 
 
 

1. FORUTSETNINGER OG DEFINISJONER 

1.1 FORUTSETNINGER 

 
Innledning 
Kommunedelplanen er en tematisk kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som skal 
være et styringsdokument for politikere og administrasjonen i kommunen og et verktøy for idretts-, 
frilufts-, folkehelse- og turforeninger og engasjerte innbyggere i Lebesby kommune. 
 
Idrettsplanen skal fungere som et grunnlag for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. Alle anlegg som søker om spillemidler må være innarbeidet i gjeldende 
kommunedelplan. Med hensyn til samordning og prioritering i budsjettsammenheng er det viktig å 
avklare eventuelle arealkonflikter i forhold til andre interesser og eksisterende planer. 
 
Spillemidlene er en betegnelse for overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk 
Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål via Kulturdepartementet. 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2021, utarbeidets av kulturkontoret og har et 
kortsiktig fireårig behov og langsiktig perspektiv på 10-12 år. 
 

1.1.1 Krav til og bakgrunn for planarbeidet 
Kommunen er i henhold til krav fra kulturdepartementet pliktig å lage “Kommunedelplan for idrett  
og fysisk aktivitet”. Plankravet begrunnes med at anleggsutbygging i kommunene bør bli gjenstand 
for klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettsrelaterte mål, i følge 
bestemmelser fra departementet i V-0732 B datert 06/2016 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-
fysisk-aktivitet---2016/id2505159/). Utbygging av anlegg skal med andre ord ta utgangspunkt i hva 
som trengs og planen skal medvirke til å unngå at prioriteringer blir gjort ut fra kortsiktige ønsker 
og særinteresser. 
Økende inaktivitet er ei folkehelseutfordring i dette landet. Tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv er viktige tiltak for en bedre folkehelse. Lebesby kommune har en stor del eldre 
innbyggere og det er viktig at kommunen bruker tiden fram mot den store eldrebølgen i 2025, til 
langsiktig forebyggende arbeid slik at flest mulig kan klare seg selv, i egne hjem i lenger tid enn i 
dag. Helsedirektoratet anbefaler at voksne er fysisk aktive minst 30 minutter hver dag og for barn 
anbefales 60 minutter fysisk aktivitet hver dag.   
 
Kommunen har et ansvar for å sikre medvirkning hvor alle interesserte og berørte parter kan 
komme med innspill til idrettsplanen. Det er spesielt viktig at barn og unge gis muligheten. I 
framdriftsplanen ble blant annet frist for innspill kunngjort.  
 
Idrettsrådet, idrettslag og -foreninger samt Ungdomsrådet i Lebesby kommune er høringsinstanser 
til kommunedelplanen. Idrettsrådet behandler forslagene til den prioriterte listen over kortsiktige 
behov for 4-årsperioden 2017-2021. De skal ifølge Norges Idrettsforbunds lovverk blant annet 
samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, og de vil derfor representere den 
organiserte idrettens interesser. Idrettsrådet, ungdomsrådet og de involverte parter vil få tilsendt 
handlingsprogrammet til uttalelse.   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2016/id2505159/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2016/id2505159/
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1.1.2 Politisk behandling  
 
Planen vil i første omgang bli behandlet av formannskapet og deretter oversendes til 
kommunestyret for endelig vedtak. Planen er oppdatert i henhold til vedtaket. Planen er en 
kommunedelplan og skal behandles i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningsloven §§ 1, 
10-1, og 11-4. 
 

1.1.3 Sammenheng med andre planer i kommunen 
De overordnede målene og hovedmålene i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Lebesby 
kommune er i samsvar med kommuneplanens målsetninger. 
 
Idrettsanleggsplanen er en tematisk plan uten juridisk dekning når det gjelder disponering av 
arealer. Planen må derfor knyttes til kommuneplanens arealdel (som er under arbeid og skal 
rulleres). Den delen av planen som medfører aktivitet ved kulturkontoret, innarbeides i 
virksomhetsplan for kultur. Dette innbefatter rullering av planen, behandling av spillemiddel 
søknader med mer. Prioriteringene som er gjort for de kortsiktige behovene må følges opp i 
kommunens økonomiplaner og års budsjett.   
 
Lebesby kommunes satsning på friluftsaktiviteter er innarbeidet i idrettsplanen.   
 

1.1.4 Stortingsmeldinger 
St. melding nr. 14 (1999-2000), "Idrettslivet i endring". 
"Idrett og fysisk aktivitet for alle" definert som det overordnede mål for statlig idrettspolitikk. 
Virkemidler for å oppnå dette er støtte til anleggsutbygging og aktivitetsformål. 
Barn og unge fremheves som den primære målgruppen for statlig engasjement på idrettsområdet. 
”Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte 

og egenorganiserte former’’, vil derfor bli prioritert. Det tas sikte på å utvikle anlegg som 
tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon og som gjennom dette inviterer til 
spontan fysisk aktivitet. Anleggene bør være i tilknytning til skoleanlegg og bør også fungere som 
gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.  
 
St. melding nr. 16 (2002-2003), ”Resept for eit sunnare Noreg”  
Det viktigste folkehelsearbeid skjer lokalt i kommunene. Stortingsmeldingen slår fast at fysisk 
aktivitet er det primære virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Mål som å 
redusere antall fysisk inaktive personer, samt øke andelen av egenaktivitet. Setningen: ”fysisk 

inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem” viser hvor alvorlig situasjonen er. 
Utfordringer blir å legge til rette for økt fysisk aktivitet i de gruppene i befolkningen som er minst 
aktive, og samtidig forhindre at dagens aktivitetsnivå ytterligere blir redusert. Det er helt 
avgjørende at man tilrettelegger for et samfunn som innebærer økt fysisk aktivitet og det må skapes 
aktivitetsfremmende nærmiljø. I stortingsmeldingen trekkes skolen frem som en viktig arena hvor 
tiltak her vil nå mange. Videre påpekes det hvor viktig det er at muligheter for aktivitet blir 
vektlagt ved planlegging av nye utbyggingsområder, da det er klar sammenheng med 
tilgjengelighet og aktivitet. 
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St.melding nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle  
Frivillighetsmeldingen ser på forholdet mellom frivillig sektor og staten. Den frivillige sektor er 
kjennetegnet ved et mangfold av aktiviteter, omfang og organisering innenfor de fleste 
samfunnssektorer. Nesten all virksomhet i idrettslagene er basert på frivillig innsats og idretten er 
den største arenaen for frivillig innsats på fritiden. Dette skaper gode oppvekstmiljøer for barn og 
ungdom, fremmer trivsel og helse og er en viktig sosial arena.  
Den offentliges oppgave er å sørge for best mulig rammevilkår for den frivillige medlemsbaserte 
idretten og å legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet. 
 

1.2 DEFINISJONER 
Før en går videre vil vi trekke inn noen begrepsavklaringer som presiserer hva som menes med 
idrett, friluftsliv og anlegg i denne sammenheng.  
 
Fysisk aktivitet: 
Fysisk aktivitet forstås som organisert idrettskonkurranse og/eller organisert trening, egen-
organisert trenings- og mosjonsaktiviteter og aktiviteter som er preget av lek. Kulturdepartementet 
har valgt å la friluftsliv inngå i dette begrepet. 
 
Lavterskelaktivitet: 
Tilrettelagt aktivitet for personer som i utgangspunktet er inaktive. Aktivitetene krever lite utstyr 
og ingen spesielle ferdigheter. 
 
Friluftsliv: Miljøverndepartementet sin definisjon av friluftsliv er: opphold og fysisk aktivitet i 
friluft, i egen fritid, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 
 
Idrett: 
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten 
 
Idrettsanlegg: 
Anlegg for idrett og friluftslivsaktiviteter er område, sted eller som på grunn av sin utforming og 
beliggenhet, egner seg for idrettslig aktivitet. I fordeling av spillemidler bruker departementet tre 
ulike klassifiseringer av idrettsanlegg: 

 nærmiljøanlegg 
 ordinære anlegg 
 nasjonalanlegg 

 
Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (trening el. lek) som er bygd i 
nærheten av boligområde eller skole/barnehage. Turstier blir kategorisert som nærmiljøanlegg. 
Anleggene skal være allment tilgjengelig, primært for barn og unge, men også for den øvrige 
lokalbefolkning. 
 
Ordinære anlegg har en standard som gjør det mulig å arrangere mesterskap på anlegget. De 
tekniske kravene til mål og utforming tar utgangspunkt i konkurransereglene til de ulike 
særforbund. 
 
Nasjonalanlegg tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante 
internasjonale mesterskap og konkurranser, b) tilfredsstiller nærmere definerte minimumskrav for 
fasiliteter for presse, medier og publikum under avvikling av relevante internasjonale mesterskap 
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og konkurranser, og som c) av Kulturdepartementet er tilkjent status som nasjonalanlegg, etter 
innstilling fra Norges Idrettsforbund. 

2 MÅLSETTING FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I LEBESBY  
            KOMMUNE 

 

2.1 OVERORDNET MÅL 
Folketallsutviklingen har vært ganske stabil siste årene og har stabilisert seg på rundt 1340 
innbyggere. Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer 
for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling. 

2.2 HOVEDMÅL 
For at kommuneplanen skal bli helhetlig, er det nødvendig at alle sektorer og alle involverte tar opp 
og drøfter et eller flere av de aktuelle temaene som berører vår framtid. Når vi nå om kort tid går i 
gang med planprogrammet for kommuneplanen er målet å komme fram til et sett felles visjoner 
som kommuneplanen kan bygge på. Lebesby er allerede en kommune som synes attraktiv for 
framtidige aktører innen næringsliv og samfunnsutvikling. Skal kommunen få det til, må 
kommunens innbyggere, ledelse og investorer/aktører i størst mulig grad spille på lag. 
Overordnet må hensynet til folkehelse og framtidige generasjoner stå sentralt.  Målet om at 
Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for 
kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling, betyr at det må skapes visjoner, 
mål og tiltak for å utvikle hele Lebesby samfunnet i et folkehelseperspektiv, og der mulighet for 
næringsutvikling og arbeidsplasser må være tilstede også for de neste generasjonene. 
 

2.2.1 Bo/ levekår og folkehelse 
Bo- og levekårene skal utformes med sikte på opprettholdelse og økt bosetning. Man søker å 
tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet som igjen skal fremme levekår, miljø og helse. Lebesby 
skal bestå av et sterkt kommunesenter og aktive bygder.  
Lov om folkehelse skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner 
sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale 
og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse 
og bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 
som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for 
et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 
 
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.  

2.2.2 Barn- og unges oppvekst vilkår 
Lebesby kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Kommunen skal ta vare på 
naturverdiene og tilrettelegge for fysisk aktivitet og trivsel. Barn og unge skal få tilbud med 
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muligheter for valg som er med på å gi dem en trygg og positiv oppvekst, hvor de kan utvikle sin 
identitet og tilhørighet.  

2.2.3 Næringsutvikling 
I Lebesby kommune skal det utvikles et balansert og lønnsomt næringsliv. Primærnæringer, 
utnyttelse av de naturlige fortrinn, samt regionale muligheter, skal være de bærende elementer. 

 

2. 3 DELMÅL 

2.3.1 Utbygging 
Alle grupper i befolkningen skal ha mulighet for fysisk aktivitet i området der de bor. 
 
Med dette menes: 
Behovene for nye anlegg er fortsatt til stede, men i tillegg må også uorganisert idrett samt anlegg 
tilrettelagt for allmennheten prioriteres. 

2.3.2 Miljø og estetikk 
Ved en fremtidig utbygging av anlegg skal det miljømessige, det estetiske samt landskapsvernet 
ivaretas ved enhver utbygging av anlegg. 
 
Med dette menes:  
Alle planer som skal godkjennes av kommunen skal ha en beskrivelse og tanke for miljø, estetikk 
og landskapsvern.  

2.3.3 Arealplan 
Arealer for idretts og friluftsanlegg skal innlemmes i kommunens arealplan. 

2.3.4 Nær- og boområder 
Ved utarbeidelse av kommunedelplan og reguleringsplan skal en innarbeide arealer og anlegg for 
lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.  
 
Med dette menes: 
Kommunen skal legge til rette for lek, idrett og friluftsliv i eksisterende bomiljø, og ved utlegging 
av nye boområder skal dette tas hensyn til. 
 

2.4 OPPSUMMERING AV MÅLSETNINGER 
Ut fra de opplistede målene er det mulig å konkludere som følger: 
 

 Lebesby kommune skal satse aktivt på bedring av levekår og folkehelse 
 Kulturtiltak og oppvekstmiljø skal være satsingsområder 
 Kommunen har et ansvar for tilrettelegging til idrett og friluftsliv for å stimulere til 

egenorganisert fysisk aktivitet  
 Kommunen ønsker å prioritere anlegg som fremmer tilhørighet, øker trivselen og skaper 

samhold og aktivitet i de lokale bomiljøene 
 Kommunen skal i 2016-2019 prioritere anlegg for idrett og anlegg for den uorganiserte 

idretten og friluftsliv der det kan påvises behov 
 Anleggene skal ha en miljømessig og estetisk utforming 
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 Ved fremtidig arealplanlegging skal områder for friluftsliv og idrett vurderes 
 

3 ANLEGG OG AKTIVITETER 

3.1.1 Klassifisering av anleggskategorier 
I følge forskrift fra kultur- og kirkedepartementet deles idrettsanleggene i følgende kategorier:  
 
Ordinære anlegg: er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Dette er anlegg som er åpne og 
nært knyttet opp til konkurranser - og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske 
krav til mål og utforming tar utgangspunkt i konkurranseregler til de ulike særforbund. Lokale 
kulturbygg og andre felles bygg/anlegg regnes med når disse inneholder lokaliteter for 
idrettsformål. Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i minimum 
30 år fra ferdigstillelse. 
 
Nærmiljøanlegg: “Området skal være fritt allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, 

primært for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig.” Det er et krav at 

nærmiljøanlegget er universelt utformet og åpent for alle brukere. Anlegget skal ikke dekke 
behovet for organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Anleggseier plikter å 
holde anlegget åpent for egenorganisert idrettslig/fysisk aktivitet i 20 år fra ferdigstillelse. 
 
Rehabilitering: 
Følgende definisjon er gitt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet [2017 
(V-0732 B) 2. utgave] “ Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal 
gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 
Rehabiliteringen vil som regel bety inngrep i anleggets struktur eller utforming for å tilpasse det til 
nye funksjoner og bruksområder. Det er viktig at slike rehabiliteringer blir sett i en planmessig 
sammenheng i kommunal plan som omfatter anlegg til idrett og fysisk aktivitet.” 
 
Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten: 
Søknad om midler til anlegg for friluftsliv i fjellet er vilkårene generelt det samme som øvrige 
anlegg. Søkere om tilskudd kan være Den norske turistforening eller andre foreninger med 
tilsvarende formål. 
 

3.1.2 Tilskuddsberettigede anlegg: 
Tilskuddsberettigede ordinære og nærmiljøanlegg: 
Blant disse kan være anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk 
aktivitet, skilekanlegg, skateboard/rullebrett, sykkelpark, ballvegg/ballbinge, anlegg for parker, 
nærmiljøkart, godkjente mini målbur, nettstativ, stativ for basketball og lysanlegg i tilskudds 
berettigete nærmiljøanlegg. Den har ingen klart definerte krav til utforming. Som nærmiljøanlegg 
er den i hovedsak beregnet på uorganisert aktivitet. Av tilrettelegging vil lys øke bruksmulighetene.  
 
Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten: 
Friluftsområder er oftest store uregulerte områder som i hovedsak eies av FeFo og omfattes av 
allemannsretten. Områdene brukes i rekreasjonssammenheng til friluftsliv, jakt, fiske, trim og aktiv 
trening. Det er ikke krav til opparbeiding, men tilrettelegging til funksjon og bruk. I kommune-
planens arealdel er friluftsområdene oftest vist som reinbeiteområde, landbruks, natur- og 
friluftsområder (LNF-områder).  
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3.1.3 Godkjenningsutvalg 
Utvalget skal ha en funksjon innenfor informasjon og kontroll. Utvalget skal sammensettes av flere 
ulike fagdisipliner og idretten selv. 
 
Utvalget har 5 hovedoppgaver: 
1. Gi anleggsfaglig bistand 
2. Godkjenne anleggsplaner for idrett og friluftsliv 
3. Kontrollere at anleggene blir bygd i samsvar med tegninger og beskrivelse 
4. Utstede ferdigattest for anlegget 
5. Påse at miljø og estetikkdelen av anleggene er tilfredsstillende 
 
Utvalgssammensetningen ser slik ut: 

 1 repr. fra teknisk etat 
 1 repr. fra kulturavdeling 
  leder i idrettsrådet 

3.2 ANLEGG 
Anleggsoversikten er gjort med bakgrunn i Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og 
spillemiddelsøknader, og kontakt med de enkelte idrettslag i kommunen. I kommunen finnes det 23 
registrerte anlegg, der 19 av anleggene er eid av kommunen. Anleggene utgjør idrettshall, 
nærmiljøanlegg, fotballbaner, tuftepark, o-kart, lysløyper, svømmeanlegg, ballbinge. Anlegg som 
kommunen er eier av, stilles til rådighet for lag og foreninger. Aktiviteter for barn og unge er 
kostnadsfritt.  
Kommunen har ingen definerte friluftsområder. Nesten hele kommunen er definert i 
kommuneplanens arealdel som LNFR område (Landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder). 
Enkelte reguleringsplaner inneholder også friluftsområder på land og i sjø. 
 
 
 
3.3 AKTIVE IDRETTS- OG FRILUFTSORGANISASJONER 
 
Laksefjord IL 
IL Nordkyn: Nordkyn Ski- og skiskyting, Nordkyn Turngruppa 
Nordkyn fotballklubb 
Kjøllefjord Taekwon-Do klubb 
Nordkyn Turlag 
Kjøllefjord svømmeklubb 
Kjøllefjord sykkelpark 
Kjøllefjord Jeger- og Fiskeforening 
 
 

3.3.1 ANLEGG OG AKTIVITET I BYGDENE VÅRE 
Dette kapitlet er inndelt i naturlige geografiske enheter i forhold til kommunikasjon og beliggenhet. 
 
Områdene er delt inn etter beliggenhet: 

 Veidnes 
 Kunes  
 Lebesby: Lebesby, Bekkarfjord 
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 Kjøllefjord  

 

3.3.2 Veidnes 
På Veidnes bor det ca. 35 personer og Veidnes bygdelag er lokalisert på stedet. 
 
Veidnes har i dag en liten skole kombinert med grendehus og gymnastikksal. Veidnes bygdelag 
driver i dag en organisert butikk/post/kafe tilbud.  Gjennom året er det helgeaktiviteter samt 
arrangementer både innen friluftsliv og idrett.  

3.3.3 Kunes 
Det bor rundt 30 personer på Kunes.  
 
I dette området er det hovedsakelig friluftsliv og uorganiserte idrettsaktiviteter. Som 
innendørslokale brukes grendehus. Kunes er et område der et stort antall mennesker samles, særlig 
i sommerhalvåret og i helgene generelt. Det er behov for fritidstilbud både til fastboende og de som 
er dere i ferie og helger. 
 
 
3.3.4 Lebesby 
Lebesby omfatter området Ifjord, Lebesby, Bekkarfjord. I dette området bor det rundt 150 personer 
og her finnes et idrettslag, og et ungdomslag. 
 
Laksefjord idrettslag driver i hovedsak med ski og friluftsaktiviteter. Medlemstallet har holdt seg 
relativt stabilt de siste årene. 
 
På bygdetunet er lokalisert skole med gymnastikksal/svømmeanlegg, ballbinge, løpebane, lysløype 
(både Lebesby og Bekkarfjord), sosiale rom, orienteringskart og merkede turløyper. 
 
I Lebesbyområdet er det noen organisert idrettsmiljø for både barn og voksne, samt uorganiserte 
idrettsaktiviteter og friluftsliv/tursti. Laksefjord idrettslag har i flere år arbeidet med å legge til rette 
for økt fysisk aktivitet, men er et lite lag og mangler både økonomiske og menneskelige ressurser, 
de ønsker derfor større kommunal samarbeid.  

3.3.5 Kjøllefjord 
Kjøllefjord omfatter Kjøllefjord og Dyfjord. I dette området bor det ca. 1000 personer og her finnes 
ett idrettslag, fotballklubb og Svømmeklubb i tillegg til en rekke frivillige foreninger og lag.  
 
I Kjøllefjord er det et aktivt miljø innen mange former for idrett og friluftsliv. Kjøllefjord har i dag 
Idrettshall, fotballbane, tuftepark, svømmehall, gymnastikksal, ballbinge (2), lysløype og turløyper. 
 
Idrettslaget Nordkyn driver idretter innenfor ski, skiskyting, turn, løping og diverse hallidretter.  
Nordkyn Fotballklubb (Kjøllefjord/Mehamn) driver fotball, både unge, aldersbestemt og voksne. 
Kjøllefjord svømmeklubb driver med svømmeaktiviteter for alle. 
 
På bakgrunnen av opplisting av status, den idrettslige aktiviteten, befolkningsgrunnlaget og lokale 
behov i de ulike bygdene kan behovet totalt for hele kommunen, oppsummeres til å få til 
rehabilitering og ferdigstilling av anlegg for den organiserte idretten. For 2017 - 2021 må det i 
tillegg til et ordinært anlegg, satses mer på anlegg for uorganisert idrett og friluftsliv. 
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4  UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER 

4.1 ANALYSE AV BEHOV FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK 
AKTIVITET 
 
Lebesby kommune skal være en attraktiv bosettingskommune. Kultur spiller en sentral rolle for 
bolyst. Takket være stor søknadsaktivitet brukte Lebesby kommune ifølge Kommunebarometeret 
2016 i fjor 5,3 prosent av totale netto utgifter på kulturfeltet. Det er betydelig høyere enn 
landsgjennomsnittet på 3,8 prosent. Kommunen skal også gi barn og unge muligheter for valg som 
gir dem en trygg og positiv oppvekst hvor de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet, samt at 
kommunen skal benytte seg av sine fortrinn. Idrettslagene nevner at flere anlegg som er tilrettelagt 
for den organiserte idretten ikke holder mål etter dagens standard. I 2014 fikk Kjøllefjord en 
kunstgressbane og tufteparken. I 2017 har kulturkontoret søkt spillemidler til oppgradering av 
lysløypene i Kjøllefjord Oksevågdalen og lysanlegg på fotballbanen. Fra idrettens side er dette 
fortsatt fokus på at det tilrettelegges for svømmehallen.  
 
Av annen aktivitet er det i dag et godt og stabilt orienteringsmiljø i kommunen. Kommunen er 
medlem i Finnmark friluftsråd og har flere tursti til fjelltopper med ulik utfordringsgrad. Nordkyn 
turlag velger hvert år nye turer i tillegg til de populære toppene i kommunen og dette virker å 
motivere og aktivisere folk til å bruke naturen i kommunen.  
 
Behovsanalysen bygger også på den tredje rapporten som ser på Fysisk aktivitet, omfang, 
tilrettelegging og sosial ulikhet (2017) i den voksne norske befolkning. Rapporten inneholder data 
og analyser knyttet til utbredelse av fysisk aktivitet, bruk av anlegg og virkemidler for fysisk 
aktivitet. Rapporten er ment å skulle gi et kunnskapsgrunnlag for blant annet arbeid med 
kommunale planer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
 
De unge i Lebesby kommune ønsker å drive med forskjellige uteaktiviteter. Barn og unge gir sine i 
innspill om eget oppvekstmiljø og ønsker seg en sykkelpark og mer avansert klatreanlegg. 
 
Kommunen kan bidra til økt fysisk aktivitet, ved å gi god tilgang til områder for lek, idrett, 
rekreasjon og nærfriluftsliv for barn, unge og voksne. På bakgrunn av dette vil kommunen i 
planperioden også prioritere friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. 
 

4.2 PRIORITERINGER 

4.2.1 Langsiktige behov for 10-12 år fram i Lebesby kommune - Uprioritert liste 
 
Den langsiktige planen er en oversikt over anlegg med lavere prioritet eller anlegg som er ”lagt på 

is” for kortere eller lengre tid.  
 
 

 Anlegg/ønske Ev. anleggseier Estimerte 
kostnader 

Spillemidler? Status 
(drøm, 
plan, 
ide) 
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1 Forlenging av Lebesby 
lysløype 

IL Laksefjord 600 000 200 000 plan 

2 Flerbrukshus Lebesby Bygdetunet 20 000 000 2 000 000 drøm 

3 Skitrekk Lebesby Laksefjord IL 8 000 000 1 000 000 drøm 

4 Basseng Kjøllefjord 
treningsbasseng 

Lebesby kommune 48 000 000 14 000 000 plan 

5 Lebesby basseng, 
opplæringsbasseng 

Lebesby bygdetun 35 000 000 6 000 000 drøm 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2017 - 2021 prioritert liste 

Ordinære anlegg 

 Anlegg Anleggs eier Kostnader Spillemidler Status 

1 Kjøllefjord sykkelpark Lebesby kommune 450 000 225 000 Forprosjekt 
sett i gang  

2 El. skyteskiver Oksevågdalen Lebesby kommune    

3 Ny dekke på Kjøllefjord 
idrettshall 

Lebesby kommune  Det kan gis tilskudd til 
rehabilitering av dekker i 

idrettshaller som består 
av • en normal 

aktivitetsflate (23 x 44 m) 
Tilskudd: inntil 1/3 av 

godkjent kostnad, 
maksimalt kr 500 000. • 

to normale aktivitetsflater 
Tilskudd: inntil 1/3 av 

godkjent kostnad, 
maksimalt kr 900 000 

plan 

4 Grusete sykkelstier/løyper i 
terrenget både i Kjøllefjord og 
i Laksefjord 

Lebesby kommune 950 000 Særskilt vurdering drøm 

 
 
1. plass prioriteres  
2. plass: 
3. plass:  
4. plass:   
5. plass:  
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Nærmiljøanlegg med totalkostnader over 80.000 
 

 Anlegg Kostnader Spillemidler Status 

1 O-kart Lebesby    

2 Nærmiljøanlegg tilknyttet Veidnes skole 450 000 225 000 plan 

3 Nærmiljøanlegg tilknyttet Kjøllefjord skole 850 000 425 000 plan 

4 Nærmiljøanlegg tilknyttet Lebesby 
oppvekstsenter 

860 000 430 000 plan 

 
 
 
 
4.2.3 Revisjon og rullering 
I følge Kulturdepartementet skal Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, (idrettsplanen) ha 
en årlig rullering, og en fullstendig revidering etter plan og bygningsloven, hvert fjerde år. Innenfor 
perioden kan planen nyttes aktivt fra både politisk- og administrativt hold, det vil si at nye mindre 
anlegg kan tas inn i planen i løpet av perioden, og nye føringer/ tilskudds satser ved en eventuell 
endret økonomi.  
 
”Med revidering menes en fullstendig saksbehandling etter (Pbl) plan- og bygningslovens § 10-1, 
med sluttbehandling i kommunestyret. Vesentlige endringer av planen skal behandles på samme 
måte som revidering av planen (f.eks. at helt nye større anlegg, eller mindre anlegg som ikke er i 
samsvar med planens målsettinger, tas inn)”.  
 
”Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet.» 
 

4.3 VIRKEMIDLER 

4.3.1 Søknadsfrist 
Anlegg som er prioritert høyt bør igangsettes med prosjekteringsarbeid og søknadsutfylling slik at 
de kommer til kommunen innen 31. oktober. Dersom det ikke skjer er det mulig for andre anlegg å 
forsere køen. Et anlegg som står prioritert foran et annet kan ikke sperre for fremdrift som følge av 
manglende planlegging. 
 
Søknader for anleggstyper som krever forhåndsgodkjenning av departementet, skal oversendes 
departementet for forhåndsgodkjenning, behandlingstiden er to måneder.  
Søknadsfrist forhåndsgodkjenning innen 15. november.  
 
Kommunen saksbehandler, prioriterer og videresender søknaden til fylkeskommunen innen 15. 
januar. 
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4.3.2   Økonomiske forutsetninger 
Ulike kilder til finansiering av anleggsutbygging kan benyttes: 

 Spillemidler 
 Egenkapital fra utbygger, ofte i stor grad av dugnad  
 Kommunale midler 
 Midler fra næringsliv 
 SMIL- landbrukskontoret i kommunen 
 Tilskudd til friluftsliv anlegg fra fylkesmiljøvernavdelingen 
 Andre tilskudd, fond og lignende.  

 
Utbygging av anlegg til idrett og friluftsliv er i stor grad avhengig av tippemidler, kommunale 
midler og tilskudd fra andre. Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være 
kostnadsberegnet og en foreløpig finansieringsplan skal foreligge. Spillemidlene tildeles anlegg 
høyt prioritert på kommunedelplanens prioriterte liste over kortsiktige behov etter søknad fra 
utbygger gjort gjennom kommunens administrasjon, og etter prioriteringer gjort av 
fylkeskommunen. 
 
Lag og foreninger tilknyttet NIF kan søke spillemidler til idrettsutstyr.  Det kan søkes om inntil 1/3 
av veil. utsalgspris, maks tilskudd kr 100 000 minimum kr 2 000. Søknadsskjema finnes på 
www.idrett.no og søknadsfrist er 30. april. 
 
Kommunen forskutterer ikke midler til bygging av anlegg, med unntak når kommunen selv er 
utbygger. 
 

4.3.3 Kommunal medvirkning 
I tråd med regelverket skal kommunen yte tilskudd til ordinære anlegg. 
 
Kommunalt tilskudd forutsetter at anleggene får spillemiddeltildeling, og at tilskuddene som 
kommunen forplikter seg til er innenfor budsjettets rammer.  De planmessige og økonomiske 
konsekvenser av planen innarbeides i langtidsbudsjettet for 2017 - 2021 og kommuneplanens 
arealdel. Dersom kommunen selv er utbygger av nærmiljøanlegg/rehabilitering av kommunale 
anlegg, vil det kommunale tilskuddet/egenandelen være på 50 prosent. 
 
Kommunen forskutterer ikke kommunale midler.  Utbygger må selv kunne dokumentere 
finansiering før utbygging igangsettes. 
 
4.3.4 Oppfølging av planen 
Ved siden av å være et styringsredskap for politikerne, vil også planen bli benyttet i den daglige 
oppfølgingen fra oppvekst og kulturetatens side, når det gjelder saker som har med idrett, friluftsliv 
og annen fysisk aktivitet å gjøre. På dette området er det viktig at planen blir brukt. Her er det 
viktig at vi spiller på lag og er aktive ut mot idrettslag, politikere og andre, for å fokusere på 
punkter i planen som kan forbedres. Punkter som er mangelfulle eller mangler helt i planen, bør 
registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved første rullering. 

4.3.5 Årlige kommunale tilskudd til idretten 
Tilskuddet blir gitt i form av søknad om kulturmidler og skal gå til drift og vedlikehold av anlegg, 
samt til ulike aktivitetstilbud. 

http://www.idrett.no/
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4.3.6  Arealbehov 
Arealbehovene for idretts- og friluftsanlegg, lekeplasser og gode arealer til skoler / barnehager må 
sikres gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og andre arealplaner, slik at anlegg til 
rekreasjon, idrett og lek blir ivaretatt. Dette er meget viktig for trivselen til barn og unge i 
kommunen. 

4.3.7  Organisatoriske utfordringer 
Det er viktig å avklare eie - og driftsforhold ved de enkelte idrettsanlegg  
 
Når det gjelder politisk og administrativ styring så vil planens handlingsdel være underlagt årlige 
rulleringer i perioden, og nyanlegg kan bli tatt inn under prioritert liste i handlingsprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 
Eksisterende kommunale idrettsanlegg i LEBESBY  

Finnmark fylke oppdatert 2017 30.08.2017 
 
 

  


