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Arkivsak: 18/732   

Sakstittel:  SØKNAD AV MIDLER FOR OPPARBEIDING AV BALL-LØKKE 

PÅ KUNES  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Barents musikk- og kulturforum kr. 15.000 i tilskudd 

til opparbeiding av ball-løkka på Kunes. Tilskuddet går til å dekke 

grunnlagsinvesteringer. 

2. Begrunnelsen for å tildele tilskuddet, er at det ikke finnes kommunale idrettsanlegg i 

Kunes-området og dette er med på å øke bolyst og trivsel for befolkningen og 

tilreisende gjester.  

3. Tilskuddet tildeles over kap. 14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond. 

Tilskuddet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til slike tiltak.  

4. Barents musikk- og kulturforum oppfordres til å jobbe for å få anlegget inn i 

anleggsregisteret slik at det kan søkes tilskudd fra spillemidler. Alternativt bør det 

sjekkes ut hvilke andre muligheter som finnes for tilskudd til lag og foreninger, som 

for eks. Gjensidige stiftelsen, Ishavskraft og Sparebanken Nord-Norges gavefond.  

5. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Barents Musikk- og kulturforum (som også arrangerer Kunesdagan) har søkt Lebesby 

kommune om et bidrag til opparbeiding av ball-løkka på Kunes. Søknaden kom i slutten av 

juni, men da kommunen ikke har midler over ordinært driftsbudsjett til slike tiltak har saken 

ligget i påvente av politisk behandling.  

 

I søknaden har Alf Edvard Masternes ført opp følgende kostnader: 

 

 

 

 

 

    Budsjett            Reelle kostnader (oppdatert 28.8.2018) 



Kunstgress anslått til   kr. 25.000  kr. 21.600 

Transport av kunstgress kr.   4.500  kr. 20.000 

Masser pluss transport kr.   8.000  Er i punkt om arbeidstimer. 

Underlagsduk   kr. 12.000  Mottatt gratis fra kommunen 

Grøfting av området  kr.   2.000  Ikke vurdert som behov 

2 7’er mål   kr  10.000  kr. 20.000 (ved kjøp av nye mål) 

Arbeidstimer   kr. 20.000  kr. 22.500 (leie av hjullaster) 

Totale kostnader  kr. 81.500  kr. 84.100 

 

Finansiering: 

Tilskudd fra SalMar-fondet kr. 30.000  kr. 30.000 

Egenandel kontant  kr. 10.000  kr. 10.000 

Dugnadstimer   kr. 10.000  kr. 10.000 

Sum finansiering  kr. 50.000  kr. 50.000 

 

Differansen    kr. 31.500   kr. 34.100  

 

Barents Musikk- og kulturforum søker å få dekket kostnadene som mangler finansiering fra 

kommunen. Alf Edvard Masternes skriver videre i sin søknad: 

 

«Vi kjøpte 1500 m2 brukt kunstgress (60 meter i lengde og 25 meter i bredde) av 

Vestre Jakobselv idrettslag. Vi fikk forhandlet ned prisen på kunstgresset. Transport 

av kunstgresset ble mye dyrere enn anslått ved at det måtte kjøres to turer fra Vestre 

Jakobselv pga vekt. Yngve B Harila ga oss 50 % rabatt på transporten. … Nye mål er 

ikke bestilt pr. i dag i påvente av støtte, de målene vi brukte under Kunesdagan var 

lånt fra Porsanger idrettslag.  

 

Det var store utfordringer med å legge ut kunstgresset da vi ikke hadde «profesjonelt» 

utstyr. Vi måtte leie inn hjullaster i flere dager for å løse oppgaven. Det ble også 

mange flere dugnadstimer enn planlagt i prosjektet.»  

 

 

Vurdering: 

Det er veldig positivt at det tas lokale initiativ til å gjennomføre trivselstiltak, som her i 

Kunes med å ordne kunstgress på den gamle banen. Selv om det ikke bor barn i skolealder på 

Kunes nå, er det ikke tvil om at dette er et flott tiltak for tilreisende helge- og feriegjester, og 

den benyttes nok også av lokalbefolkningen. I Kjøllefjord har kommunen tatt alle kostnader 

med å opprette kunstgressbaner, og det er også etablert en kunstgressbane/balløkke i 

Lebesby. Det vil samtidig måtte gjøres en avveining opp mot andre typer aktivitetstilbud som 

det er søkt tilskuddsmidler til fra kommunen, som for eks til turløyper.  

 

Samtidig som kommunen eier området, kan man stille spørsmål med hvem som eier 

«anlegget» som nå er etablerte i form av en kunstgressbanen. Den må anses å være privat 

inntil videre i alle fall. Barents musikk- og kulturforum bør avklare de formelle tingene rundt 

anlegget, og se på mulighet for samarbeid med lokalt idretts- eller bygdelag. Dersom anlegget 

kan registreres i anleggsregisteret vil det være mulig å søke tilskudd til utstyr fra spillemidler 

mm. Vi oppfordrer også Barents musikk- og kulturforum til å søke tilskudd fra andre 

instanser som for eks. Gjensidige stiftelsen, Ishavskraft, Sparebanken Nord-Norges gavefond 

mfl.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


