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Faktaopplysning: 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret den 18.12.2017, 

saksnr PS 97/17 og gjelder 2018-2022. Handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år, 

dvs. første rullering skal skje i 2019. Planen danner grunnlag for tildeling av spillemidler til 

idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.  

I planen presiseres kortsiktig behov for 4-årsperioden som skal rulleres. Ovennevnte versjon 

definerte som punkt 4.2.2 følgende behov: 

 

 

-  Tiltak 1 ble gjennomført uten å søke spillemidler. 



- Tiltak 2 ikke gjennomført 

- Tiltak 3 ikke gjennomført 

 

Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i 

planprosessen. Alle lag og foreninger fikk gjentatte invitasjoner til å komme med innspill og 

å delta i informasjonsmøter som fylkeskommunen arrangerte i Kjøllefjord. Det kom ikke noe 

ønske om tiltak per dags dato. 

 

Tildelingsoversikt 2019 (FFK, Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel, saksnr 

15/16) viser en tydelig satsning på nærmiljøanlegg. Med tanken på stor oppgraderingsbehov 

av lekeplasser (formulert i Folkehelseoversikt Lev vel for Lebesby kommune, sak PS 10/19) 

er det ønskelig og nødvendig å fokusere på arbeid med nærmiljøanlegg i 2020, også med 

tanken på anlegg i nærheten av skolebygg på Lebesby og i Kjøllefjord som skal garantere 

trygd oppvekstsvilkår for barn og unge. Nærmiljøanlegg er et viktigt tiltak for  

 

Derfor foreslås følgende endringer: 

 Anlegg Anleggs eier Kostnader stip Spillemidler 

1 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Lebesby 

oppvekstsenter 

Lebesby 

bygdetun 

450000  Det kan søkes om tilskudd på 

inntil 50 % av 

tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

2 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Kjøllefjord 

skole 

Lebesby 

kommune 

450000 Skal sees i sammenheng med 

oppgradering av skolebygg. Det 

kan søkes om tilskudd på inntil 50 

% av tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

3 Ny dekke på 

Kjøllefjord idrettshall 

Lebesby 

kommune 

Må utredes 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 

 

 

  

Vurdering: 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020 rulleres for å danne grunnlag for 

spillemidlersøknader 2020 med følgende prioriteringer 

 

 Anlegg Anleggs eier Kostnader stip Spillemidler 

1 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Lebesby 

oppvekstsenter 

Lebesby 

bygdetun 

450000  Det kan søkes om tilskudd på 

inntil 50 % av 

tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

2 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Kjøllefjord 

skole 

Lebesby 

kommune 

450000 Skal sees i sammenheng med 

oppgradering av skolebygg. Det 

kan søkes om tilskudd på inntil 50 



% av tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

3 Ny dekke på 

Kjøllefjord idrettshall 

Lebesby 

kommune 

Må utredes 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 

 
1. plass: prioriteres  

2. plass:  

3. plass:  

4. plass: 

 

Det kan søkes spillemidler til flere tiltak i samme søknadsrunden. 
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