
HØRING, RULLERING AV HANDLINGSPLANENI KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT- 
OG FYSISK AKTIVITET 

Gjeldende kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet går formelt ut i år og skulle nå revideres for 
ny periode f.o.m. 2021 t.o.m. 2024.  Arbeidet med dette kom for sent i gang til at denne revisjonen 
kunne gjøres på en skikkelig måte innen fristen.  Revisjonen utsettes til neste å. 

Dere inviteres nå til å komme med innspill til rullering av handlingsplanen som er kapitlene 7 
(prioritert liste) og 9 (uprioritert liste).  En slik rullering skal foretas årlig mellom revisjonen som 
gjøres hvert 4. år. Siste rullering ble gjort av kommunestyret i desember 2019 etter innstilling fra KOS 
og ble vedtatt slik: 

 

Prioritert liste (handlingsplanen), kapittel 7 i kommunedelplanen vedtatt i 2019: 

Pri Anlegg Anlegg 
/anl.nr 

Dim.sj. Eier År Kostnad Forventede 
Spillemidler 

1 Dagsturhytte  17 kvm Friluftsrådet 2020 400 000 167 000 
2 Turkart   Friluftsrådet 2020 305 000 127 000 
3 Informasjonstavler for 

turløyper 
  Friluftsrådet 2020 100 000 42 000 

4 Restaurering av stand-
plass samt 2 nye elek-
triske anvisningsanlegg 

2028000601 
2028000602 

100 meter 
200 meter 

Skytterlaget 2021 1 436 
000 

598 000 

5 Bibliotek Nyskolen 15,3 x 6,3 m 
96,4 kvm 

Kommunen 2021  1/3 + 25% 
Inntil   
2 000 000 

6 Kultursal Nyskolen 15,78 x 9,45 m 

149 kvm 
Kommunen 2021  1/3 + 25% 

Inntil   
2 000 000 

7 Øvingsrom 
2 stk. 
1 stk 

Nyskolen Tot 60,8 kvm 
3,2 x 4,5m 
6,4 x 5 m 

Kommunen 2021  1/3 + 25% 
Inntil   
2 000 000 

8 Basishall inkludert 2 
sett garderober og lager 

 20 x 25 x 7m.  
500 kvm 

Kommunen 2021  1/3 + 25 % 
Inntil  
6 000 000 

9 Basseng       
10 Gang og sykkelsti       

 

Kommentarer til handlingsplanens prioriterte liste: 

Nr. 1 Dagsturhytta er planlagt plassert i Eikebergvika.  Den synes å være ferdig finansiert hvor 
kommunen har forskuttert forventede spillemidler. Den skulle vært satt opp i år, men har blitt 
forsinket.  Friluftsrådet som er eier, sier den blir satt opp neste år.  Denne bør stå på topp etter årets 
rullering slik at man kan søke om spillemidler kommende runde, midler som kommunen da vil få 
tilbake. 

Nr. 2 og 3, Turkart og informasjonstavler. Her ber jeg Finnmark Friluftsråd komme med 
tilbakemelding slik at politikerne kan gjøre en reell vurdering om dette skal prioriteres da disse også 
skulle vært satt opp i år.  Friluftsrådet må kunne si noe om finansieringen eller om den da flyttes 
nedover på lista eller flyttes ned til uprioritert liste. 



Nr. 4, Restaurering av 2 standplasser samt 2 nye elektriske anvisningsanlegg.  Her må eier som er 
skytterlaget si noe om realistisk finansiering og hvorvidt prosjektet skal flyttes nedover eller ut av 
lista pga. manglende realisme. 

Nr. 5, 6, 7, 8 og 9 var delprosjekter i Nyskolen 1.  Disse bør fjernes helt fra lista og prosjektet 
Nyskolen 2 må komme med innspill til nye delprosjekter.  Alt tyder på at det blir byggestart i 2022, og 
det er derfor ikke noen hast med presise detaljer.  Men skal vi ha noe inn i planen fra 2021 må 
prosjektledelsen spille inn hvilke anlegg som skal med og kanskje noen omtrentlige detaljer med 
tanke på pris, størrelse mv. 

Annet.  Fra 2022 (forutsetter at bl.a. nyskolen blir realisert) vil sannsynligvis kommunen prioritere 
delprosjektene i den nye skolen.  Dette er sannsynligvis store og dyre tiltak som vil prege 
kommunens søknader i flere år fremover.  Det er derfor viktig at dere som nå har prosjekter på gang 
realiserer disse senest i 2021.  Tenker da på prosjektene til Finnmark Friluftsråd og Båtsfjord 
skytterlag. 

 

I den uprioriterte listen (nærmest en idebank) er svært få detaljer utarbeidet. 

Uprioritert liste (handlingsplanen), kapittel 9 i kommunedelplanen vedtatt i 2019: 

Anlegg Hvor Dimensjon Eier Kostnad Forventede 
spillemidler 

Aktivitetspark 1000-årstorget Flere små BK   
Garasjebygg Skistadion Nordskogen 104 kvm. BSK   
Gapahuk Lysløype Nordskogen  BK   
Buldrevegg Gymsal  BK   
Skatepark 1000-årstorget Fl. elementer BK   
Skatepark Foma  BK   
Basketballbane 1000-årstorget  BK   
Ballbinge Ikke sakt 21 x 13 m Velforening   
Bmx-bane Foma  BK   
Nærmiljøtiltak 
uteområde 

Nyskolen.  Mange 
anlegg og søknader om 
spillemidler 

Se s 50 i 
bestemmelsene 
www.idrettsanklegg.no 

BK   

Lysanlegg til 
nærmiljøtiltak 
skolen 

Nyskolen  BK   

Klatrevegg Nyskolen/idrettshallen  BK   
 

Lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner kan komme med innspill til rulleringen av 
handlingsplanen i kommunedelplanen.  Forslagene som kommer inn, vil bli lagt til grunn i 
kommunens utarbeidelse av forslag til Kultur- og Oppvekststyret som skal lage innstilling til 
kommunestyret. 

Frist for innspill settes til mandag 16. november 2020. 

I tillegg til denne utsendelsen vil dette høringsbrevet bli lagt ut på kommunens hjemmeside og på 
biblioteket.  Dette vil også bli kunngjort med en annonse i avisa Finnmarken. 

Spørsmål kan stiles til undertegnede på tlf. 789 85 362, 901 68 392 eller 
tony.petterson@batsfjord.kommune.no    

 



Med hilsen 

 

Tony Petterson 
kulturkonsulent 
 
 
 
 
 
Adresseliste: 
Båtsfjord Idrettsråd sti-nerg@online.no   
Båtsfjord hestesportsklubb heleneja@yahoo.no  
Båtsfjord Frivilligsentral frivillig@batsfjord.kommune.no  
Tae Kwon-Do klubbenro-holst@online.no 
Båtsfjord Sportsklubb mbe1982@hotmail.com  
Sneskavla 4H jakobsenjorid@gmail.com   
Båtsfjord Skytterlag, Stig Rune Nilsen batsfjord@skytterlag.no  
Finnmark Friluftsråd post@perletur.no  

Internt: 

Skoler og barnehager bernt.eirik.sandtroen@batsfjord.kommune.no   
Teknisk etat arild.hammeren@batsfjord.kommune.no 
 

 


