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Sakstittel:  RULLERING AV TILTAKSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR 

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 -2022  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til justering av oppsettet av tiltaksdel i 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2022, sammen med forslag om rullering 

for 2022. Vedtatt plan skal danne grunnlag for spillemiddelsøknader i 2021. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 – rullering 2021. 

Vedlegg 2: Vedtatt Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2018-2022, vedtatt 

15.12.2020. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret 

18.12.2017, saksnr PS 97/17 og gjelder for perioden 2018-2022. Handlingsdelen, kalt 

tiltaksplanen i dokumentet, skal rulleres hvert år. Denne planen danner grunnlag for tildeling 

av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. 

 

Tiltaksplanen består av en plan med oversikt over tiltak i et mer langsiktig perspektiv, tiltak i 

et kortsiktig perspektiv over ordinære anlegg, samt en oversikt over nærmiljøanlegg.  

Dette har vært nødvendig for å ha et grunnlag når det skal søkes om spillemidler, anlegg som 

må renoveres eller tiltak man ønsker å etablere må være beskrevet i slike planer. 

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

planprosessen. Dette har vært gjennomført i forprosessen i forbindelse med arbeidet med 

kommunedelplanen. 
 

Formannskapet har vedtatt 01.12.2020, saksnr PS 178/20, og kommunestyret har vedtatt 

15.12.2020, saksnr PS 82/20 forslag til justert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

2018-2022. Justeringen besto av redaksjonelle endringer i 2020, samt at det ble foreslått å 

endre oppsettet av tiltaksplanen for å få med flere detaljer og skape bedre oversikt i 2021. 

Dette er gjort i rulleringen i 2021 og ligger i forslaget om justering av kommunedelplan for 

idrett og fysisk aktivitet 2018-2022. Vedtatt plan er derfor blitt justert. Dette gjør at man får 

en bedre oversikt over kostnader, samt hva anlegget skal være. Dette er fordi hensikten med 

planen er at man skal ha god kontroll på midler, og da er det viktig å vite hva prosjektet 

koster og hvilke midler som blir brukt på de ulike; 1) kommunale midler, 2) private midler og 

3) spillemidler. Dette for å kunne gjøre vurderinger og prioriteringer på et godt grunnlag. 

 

Her er eksempel på layout: 



 

Langsiktig uprioriterte anlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Estimerte kostnader 

Ordinære anlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

 KM SM PM Totalkost.  

 

Her er beskrivelse av forkortelsene: 

KM = Kommunale midler, SM = Spillemidler, PM = Private midler (her er 

momskompensasjon, dugnad og lån inkludert).  

En annen justering var pkt. 5.1.1 Veidnes. Det er ikke skole der lenger, og derfor ble det 

foreslått å endre teksten til: «Veidnes har i dag et grendehus som fungerer som møteplass 

med kafé, og er organisert som butikk/post.» Dette er justert i 2021. 

 

I år har det blitt lagt ut informasjon på hjemmesidene om spillemidler, og vedtatt plan har 

vært synlig. Kommunen har videresendt invitasjon fra Troms og Finnmark Fylkeskommune 

til kurs i spillemidler, og det var noen lag og foreninger fra Lebesby kommune som hadde 

deltatt. Likevel har ikke kommunen fått noen signaler om nye anlegg fra lag og foreninger i 

kommunen.  

I 2022 går vedtatt kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 ut, og derfor går 

man inn i en ny periode med planarbeid i 2022, ved å jobbe med ny kommunedelplan for 

idrett og fysisk aktivitet. 

 

I år er det to søknader som skal fornyes fra fjoråret, og en ny søknad. Begge søknadene er 

støttet av kommunen etter tidligere vedtak. Dette er med i tiltaksplanen. Disse ble rullert inn i 

planen i 2021, og trenger derfor ikke rulleres inn i år igjen, men vises her grunnet at de er 

med som tiltak i 2022: 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

 KM SM PM Totalkost.  

Dagsturhytte Lebesby 

kommune og 

Finnmark 

Friluftsråd 

Dagsturhytte på 

Klubbfjellet i 

Kjøllefjord 

40 000 234 000 176 000 450 000 Planlagt 

Garasje 

tråkkemaskin 

Nordkyn ski-og 

skiskyting/IL 

Nordkyn 

 70 000 775 000 1 084 207 1 859 207 Planlagt 

 

Kommunen har også signalisert om at det skal søkes spillemidler for dette tiltaket: 

Kjøllefjord skole Lebesby 

kommune 

Nærmiljøanlegg 250 000 425 000  800 000 Planlag

t 

  

Det er også rullert inn tidligere år, og trenger derfor ikke rulleres inn i år. 



 

Man har også flyttet anlegget om Finnsåta til kortsiktig plan da denne lå på langsiktig plan, 

men har blitt tatt opp politisk nå og er tildelt midler i 2022.  

 

Tiltaksplanen skal rulleres årlig i sammenheng med budsjettarbeid, og det skal i den 

sammenheng også gjøres en prioritering av tiltak. I forkant skal og bør de økonomiske 

rammene vare utredet. 

 
I planen presiseres det både langsiktige og kortsiktige behov. 

 

I tiltaksplanen for langsiktige behov foreslås det at man legger til denne: 

Anlegg Prosjekteier Hva Estimerte kostnader 

Senter/flerbruksbygg på 

Lebesby 

 Senter med utstillingslokale, 

bibliotek, møterom osv. 

Under utredning 

 
I tiltaksplanen for kortsiktige behov foreslås det at man legger til disse: 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

 KM SM PM Totalkost.  

Finnsåta Lebesby 

kommune 

Sommer-turløype 

fra Finnsåta til 

Storvannet 

200 000    Planlagt 

 I tiltaksplanen for nærmiljøanlegg foreslås det at man legger til disse: 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

 KM SM PM Totalkost.  

Turkart 

Nordkinnhalvøya 

Finnmark 

Friluftsråd 

Turkart over 

Nordkinnhalvøya 

og deler av 

Laksefjord 

 95 000 133 500 228 500 Planlagt 

Turkart 

Laksefjord 

Finnmark 

Friluftsråd 

Turkart over 

Laksefjord som 

ikke kom med i 

forrige kart 

    Planlagt 

 
 

 

 

 

Vurdering: 

Forslag til endret oppsett i tiltaksplanen for å få bedre oversikt godkjennes, sammen med 

rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022.  

Dette skal danne grunnlag for spillemidlersøknader: 

 



Tiltak 2022: 

 

Ordinære anlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

 KM SM PM Totalkost.  

Dagsturhytte Lebesby 

kommune og 

Finnmark 

Friluftsråd 

Dagsturhytte på 

Klubbfjellet i 

Kjøllefjord 

40 000 234 000 176 000 450 000 Planlagt 

Garasje 

tråkkemaskin 

Nordkyn ski-og 

skiskyting/IL 

Nordkyn 

 70 000 775 000 1 084 207 1 859 207 Planlagt 

Finnsåta Lebesby 

kommune 

Sommer-turløype 

fra Finnsåta til 

Storvannet 

200 000    Planlagt 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

 KM SM PM Totalkost.  

Turkart 

Nordkinnhalvøya 

Finnmark 

Friluftsråd 

Turkart over 

Nordkinnhalvøya 

og deler av 

Laksefjord 

 95 000 133 500 228 500 Planlagt 

Kjøllefjord skole Lebesby kommune Nærmiljøanlegg 250 000 425 000  800 000 Planlagt 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Maria Løkvoll 

  Kulturleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


