
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: 2. etg, Administrasjonsbygget - Bygg- og anleggsavd
Dato: 19.10.2012
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Tana, 5. november 2012

Steinar Hauge
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 51/2012 Godkjenning av innkalling
PS 52/2012 Godkjenning av saksliste

PS 53/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.07.2012 og  
06.09.2012

PS 54/2012 Valg av nestleder 2012/303
PS 55/2012 Valg av representanter til kommunestyret og OKU 2012/303

PS 56/2012 Valg av representanter til arbeidsgruppa for bolyst og 
folkehelse

2012/303

PS 57/2012 Valg av representant til rusteam 2012/303
PS 58/2012 Valg av mediekontakt 2012/303

PS 59/2012 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013

2012/2493

PS 60/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 61/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013 - 2016

2011/2369

PS 62/2012 Referatsaker/Orienteringer
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/303-4

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 42/2012 06.09.2012
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 54/2012 19.10.2012

Valg av nestleder

Saksprotokoll saksnr.42/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 06.09.2012 

Behandling

Leder Steinar Hauge (URGRO) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

Rådmannens forslag til vedtak

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger ………………….
som nestleder i ungdomsrådet.

Saksopplysninger
Ved utskifting av rådets medlemmer er det nødvendig å velge en ny nestleder i ungdomsrådet.  
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Vurdering
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger ………………….
som nestleder i ungdomsrådet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/303-9

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 55/2012 19.10.2012

Valg av representanter til kommunestyret og OKU

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd forslår følgende representanter møter på: 

Oppvekst- og kulturutvalget 30.oktober kl 10:00 på Boftsa oppvekstsenter (skole)

1.
2.

Kommunestyret 8.november kl 10:00, rådhuset:

1.
2.

Saksopplysninger

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/303-8

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 56/2012 19.10.2012

Valg av representanter til arbeidsgruppa for bolyst og folkehelse

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger to representanter til bolyst og folkehelsegruppa 
for ungdomsrådet:

1.

2.

Saksopplysninger
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har tidligere ønsket om at det arrangerer et debattmøte 
om bolyst og stedsutvikling. Tana kommune skal inngå partnerskapsavtale om folkehelse 
satsingen i Tana. Folkehelse og bolyst har mange fellestrekk og det vil være naturlig å slå 
sammen disse gruppe. Under folkehelse kommer for eksempel tiltak som ”Ekstrem Ungdom” 
med aktiviteter som snowboard, kiting, bmx-sykling, paintball, åpen flerbrukshall og mer. Det 
vil være en fordel om ungdomsrådet er representert i arbeidsgruppe og spesielt i forhold til 
tiltakene som skal etableres i Tana. 

Når det gjelder bolyst og forståelse av et sted er det viktig for ungdomsrådet med tanke på 
hvordan fremtidig Tana skal se ut og opplevelse av stedet. Forsker ved høgskolen i Finnmark 
Munkejord, 2011 trekker frem begreper som en ramme eller lokalisering for økonomisk aktivitet 
(location – fokus på det materielle), en kontekst for hverdagens samhandling (locale – fokus på 
praksis) og det tredje stedsopplevelse eller fortelling om stedstilknytning og stedstilhørighet 
(sense of place). 
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Videre sier Munkejord (2011) at et sted kan defineres som et flytende nettverk av sosiale 
relasjoner og kan være knyttet til et bestemt territorium. Hun mener at denne type definisjoner 
kan begrense stedets sosiokulturelle meningsfellesskap. Ved å forstå stedet vil stedet oppleves 
mangfoldig og i bevegelse. Sett ut fra det kan ungdommenes mening få en stor betydning for 
utforming av fremtidig Tana. 

Vurdering
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger to representanter til bolyst og folkehelsegruppa 
for ungdomsrådet. Dette for å ivareta barns- og unges synspunkter ved satsing på folkehelse og 
bolyst i kommunen. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/303-6

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 44/2012 06.09.2012
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 57/2012 19.10.2012

Valg av representant til rusteam

Saksprotokoll saksnr. 44/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 06.09.2012 

Behandling

Leder Steinar Hauge (URGRO) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til møte.

Rådmannens forslag til vedtak

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger …………………. som representant i rusteamet 
for ungdomsrådet.
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Saksopplysninger

Vurdering

�������



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/303-5

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 43/2012 06.09.2012
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 58/2012 19.10.2012

Valg av mediekontakt

Saksprotokoll saksnr. 43/2012  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 06.09.2012 

Behandling
Leder Steinar Hauge (URGRO) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd velger …………………. som mediekontakt i 
ungdomsrådet.

�������



Saksopplysninger
Ungdomsrådet har i sak 28/2012 lagt seg på en linje med å velge egen mediekontakt for rådet. 
Oppgaven til mediekontakten er å sørge for at saker som ungdomsrådet ønsker blir profilert blir 
informert til lokale aviser, radio og andre.

Vurdering
Profilering av saker gjennom media er vanligvis lederens oppgave, men ungdomsrådet kan selv 
ta en beslutning om at andre kan ha den funksjon. Dette som et ledd i ansvar og rollefordeling 
mellom medlemmene i ungdomsrådet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143
Arkivsaksnr: 2012/2493-1
Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 59/2012 19.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 30.10.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013

Rådmannens forslag til vedtak
a) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk
aktivitet.
b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler
for i 2013:

Ordinære anlegg
1. Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. Kunstgressbane, Tana kommune (ny søknad)
3. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
4. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (ny søknad)
5. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad)
6. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (ny søknad)
7. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
8. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad)
9. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)
10. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad)

Nærmiljøanlegg
1. Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad)
2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (ny søknad)
3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (ny søknad)
4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad)
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Saksopplysninger

Innledning

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan 
drive idrett og fysisk aktivitet. På lokalt nivå blir disse målsetningene ivaretatt gjennom 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016. 
Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger for vårt tilfelle på lokalt nivå. For å 
imøtekomme statlige føringer for behovsvurdering har Tana kommune valgt å gjennomføre en 
brukerundersøkelse for å ivareta ulike gruppers interesse og behov. Resultater fra 
brukerundersøkelsen formidles til de enkelte lag og foreninger for om mulig å oppnå en felles 
strategisk forståelse av behovene i Tana.

Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler
er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og
tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres
særskilt. Målgruppen blir viet særskilt oppmerksomhet på det lokale nivået.

Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller deres behov for 
utfordringer og variasjoner. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg.
Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i et lokalsamfunn. Ungdomsrådet er en 
viktig premissleverandør for utviklingen innenfor ulike ungdomsmiljøer. Kommunen, i
samarbeid med lag og foreninger tilrettelegger tiltak som ivaretar ungdommens behov for fysisk 
aktivitet. 

Kriterier for anlegg

Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal også være prioritert i kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. Alle anlegg som det søkes om 
spillemidler for er med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg.

Delmålene for anleggsutbygging, som er satt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013 – 2016, er  som følger:

1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet
Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv

2. Trenings- og konkurranseanlegg
Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse

3. Uteområder ved barnehager og skoler
Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv 
som utfordrer barn og unges kreativitet

4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha gode og varierte anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener

Det har også vært en stor enighet mellom kommunen og idrettsrådet om at anlegg som blir 
fornyet skal komme før nye anlegg. Prioriteringen i forhold til kriteriene vurderes i forhold til 
nye anlegg.
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Anlegg

Ordinære anlegg med prioriteringsliste

Kommentar til anlegg

a) Miniatyrskytebane, Tana flerbrukshall, Tana bru:
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Byggingen ble sluttført i 2012. Anlegget er ferdigstilt og godkjent av politiet.
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2012 med avslag på grunn av manglende 
finansiering.

Fornyet søknad

b) Tana kunstgressbane, Tana bru:
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Byggingen blir sluttført i 2012. 
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2012 med avslag på grunn av manglende 
finansiering.

Fornyet søknad

Anlegg Kostnad Spillemid
(søkt)

Spillemidler Komm 
andel

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune 
Flerbrukshall, skytebane

1700’ 2012 717’ 725’ 12.12.11 ferdig

2 Tana kommune, 
kunstgressbane

6600’ 2012 2830’ 3900’ 08.12.11 Ferdig

3 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og rullestolløype, 
løypetrase stadion

4000’ 2013 1620’ 200’ 03.07.12 Under 
bygging

4 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og rullestolløype, 
løypetrase terreng

2013 Se anl nr3 Se anl 
nr3

03.07.12 Under 
bygging

5 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 100m 

600’ 2013 237’ 200’ 
(søkt)

Til idr forh 
god

Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 200 m 

600’ 2013 233’ Til idr forh 
god

Under 
planlegging

7 Tana Kjøre- og rideklubb, 
dressurbane

600’ 2013 227’ Til idr forh 
god

Under 
planlegging

8 Tana Kjøre- og rideklubb, 
lysanlegg

940’ 2013 352’ Til idr forh 
god

Under 
planlegging

9 Tana videregående skole,
Sprangbane 

1400’ 2013 515’ Til idr forh 
god

Under 
planlegging

10 Tana videregående skole, 
Dressurbane

600’ 2013 227’ Til idr forh 
god

Under 
planlegging
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c) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion  Tana bru:
Tiltaksansvarlig Tana Skiskytterlag. 

Tana skiskytterlag har hatt en lang prosess i forhold til planlegging av anlegget. Dette en type 
anlegg som kan vurderes som flerbruksanlegg. Denne type anlegg vil øke aktivitetstilbudet i 
kommunen. Det viktigste er at vi får et konkret tilbud for funksjonshemmede (bevegelse). 
Denne type anlegg har vært et savn for bevegelseshemmede, og er en del av kommunens 
målsetning i kommunedelplanen. Rulleski- og rullestolløype er det første anlegg i Finnmark av 
sitt slag.
Ny søknad

d) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana bru:
se pkt c
Ny søknad

e) Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas:
Tiltaksansvarlig Tana Skytterlag. 

Tana skytterlag har satt seg et mål om å få opp rekruttering av unge skyttere i kommunen.
For å gjøre skytingen populær blant lagets målgruppe ønsker Tana skytterlaget å oppruste 
eksisterende skyteanlegget i Bonakas ved å bytte ut pappskivene med elektroniske skiver. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendt fylkeskommunen for uttalelse. 
Ny søknad

f) Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas:
se pkt e.
Ny søknad

g) Dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell:
Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb.

Tana Kjøre- og rideklubb har hatt en sterk økning i antall medlemmer etter at klubben fikk 
ridehall som resultat av et samarbeid mellom Tana kommune og en privat investor. 
Dressurbanen er planlagt som en selvstendig konkurranse anlegg for dressurridning, og som 
trenings- og oppvarmingsanlegg for innendørs konkurranser i ridehallen. 
Tiltaket er i tråd med ønske om jentesatsingen. 

Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til konkurranseanlegg.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober.
Ny søknad
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h) Lysanlegg til dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell:
Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb.

Lysanlegg til dressurbane har betydning for at idrettens skal være aktiv i den mørkeste tiden av 
året.

Dette er et helt nytt anlegg, og arbeides for å få oppfylt de spesielle kravene som stilles for ”hest 
i sport”.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober. 
Ny søknad

i) Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas:
Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole

Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg.
Sprangridning er egen sportsgren innen ryttersporten. 
Tana videregående skole har signalisert at sprangbane har ulike funksjonen som blant annet 
brukes i forbindelse med undervisning, anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at 
rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser.  

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober. 
Ny søknad

j) Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas:
Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole

Dette er et helt nytt anlegg, og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg.
Dressurridning er egen sportsgren innen ryttersporten. 
Tana videregående skole har signalisert at dressurbane har ulike funksjonen som blant annet skal 
brukes i forbindelse med undervisning, anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at 
rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser.  

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen 1.oktober. 
Ny søknad

Nærmiljøanlegg med prioriteringsliste

Anlegg Kostnad Spille
m
(søkt)

Spillemidler Komm 
andel

Forhånds
godkj

status

1 Tana kommune, 
Seieddájohkguolbban 
Ballbinge

500’ 2011 200’ 250’ Ja i 2010 Ferdig

2 Tana kommune, 
BMX-bane

720’ 2013 200’ 320’ Til idr forh Under 
plan

3 Sirma IL, 
offroardløype med 
downhill løype ved 
Tana bru

230’ 2013 141’ 50 (søkt) Til idr forh Under 
plan
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4 Tana kommune, 
ballbinge Sirma skole

800’ 2013 200’ 600’ Til idr forh Under 
plan

Kommentar til nærmiljøanlegg

a) Seieddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Byggingen ble sluttført i 2011. Anlegget er i bruk.
Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2011 med avslag på grunn av manglende 
finansiering. Tiltaket ble uteglemt fra søknadsrunden i 2012.

Fornyet søknad

b) BMX-bane, Tana bru
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. De påpekte at 
det er en ganske stor gruppe av unge/ungdom som er aktiv med sykling, men har ingen 
områder hvor de kan oppholde seg uten å være i ”veien” for andre med sin aktivitet. 
Det er et ønske fra gruppen at det etableres eget område for sykling. I dag er 
situasjonen slik at gruppen må bruke områder som trigger konflikter. Med andre ord 
på parkeringsplasser, bilveier og lekeområder. Ungdomsrådet vedtok i november 2011 
om at kommunen om å følge opp saken med etablering av sykkelbane for ungdom.

Bygging av BMX-bane baseres på skisser som utarbeidet av Norges sykkelforbundet.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen innen 1.oktober. 
Dette er et nytt anlegg.
Ny søknad

c) Offroadløype med downhill løype, Tana bru
Tiltakshaver er Sirma IL.

Sirma IL har i sitt høringsutkastet signalisert at de ønsker å etablere nære sykkelanlegg ulike 
steder. Målet er å styrke rekrutteringen til sykkelsporten og lage en sykkelarena for barn og unge 
som fenger den målgruppen. De ser spesielt at terrengsykling (offroad/MTB) kan være en lavere 
terskel for sykling enn landevei, og som også oppleves som mer variert. 

De ønsker å lage en offroadrundløype på 3-4 km i Tana bru området – gjerne i tilknytning til 
slalombakken, samt en downhill-trasé i slalombakken. En slik rundløype og downhill-trase vil gi 
både fart og spenning, utvikling av teknikkferdigheter og grunnform (kondis). Samtidig gi en 
mulighet til unge å oppleve at terrengsykling kan være gøy.

Dette er et nytt anlegg.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen innen 1.oktober. 
Ny søknad.
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a) Ballbinge Sirma skole, Sirma
Tiltakshaver er Tana kommune. 

Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. Ungdomsrådets 
synspunkter er at det positivt at det bygges små anlegg i bygdene. Denne type tiltak kan ha 
betydning for bolyst i distriktene. Saken ble fulgt opp elevrådet ved Sirma skole.

Dette er et nytt anlegg.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mottatt av kommunen innen 1.oktober. 
Ny søknad.

Vurdering

Handlingsprogrammet 2013 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. De anlegg og tiltak 
som ikke er tatt med i handlingsprogrammet for 2013 har ikke søkt om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning innen fristen. 
Viser for øvrig til innstillingen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2012/2386-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 60/2012 19.10.2012
Helse- og omsorgsutvalget 24.10.2012
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 25.10.2012
Eldrerådet 29.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 30.10.2012
Formannskapet 01.11.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 23.10.2012, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2013-2016.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid B-doaimmaide. Dát
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Saksopplysninger
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) pålegger alle kommuner 
å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel og en fire-årig
handlingsdel.
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Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente 
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av 
tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.

Handlingsdelen til kommuneplanen skal rulleres årlig. Dersom det er behov for å gjøre større
endringer i kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) så skal dette avklares gjennom
utarbeidelse av planstrategi (kapittel 10 i plan- og bygningsloven). Kommunestyret vedtok 
gjennom behandling av planstrategien at kommuneplanens arealdel skal rulleres, mens 
kommuneplanens samfunnsdel skal videreføres for perioden 2012-2023. Kommunestyret vedtok 
at behov for å gjøre mindre endringer i kommuneplanens samfunnsdel kan foretas med årlig 
rullering av kommuneplanens handlingsdel. 

Handlingsdelen er ikke et juridisk bindende dokument, men et førende for utvikling av 
kommunen som samfunn og organisasjon. Planen kan ses på som et arbeidsdokument,
grunnlagsdokument for fordeling av ressurser og som et politisk styringsdokument i forhold til
hvilken retning man ønsker kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon skal 
arbeide mot.

Oppbygging av planen
Handlingsdelen følger oppbyggingen av kommuneplanens samfunnsdel med samme
innsatsområder, mål og retningslinjer og opplisting av tiltak. Forskjellen er at handlingsdelen er
mer beskrevet i forhold til gjennomføring herunder organisatoriske rammebetingelser samt
status på tiltak.

Handlingsdelen prioriterer tiltakene etter følgende modell:
A. Tiltak som må gjennomføres neste fire år (gjelder for eksempel allerede vedtatte tiltak).
B. Tiltak som bør gjennomføres når man har ressurser til det.
C. Tiltak som vi vil vente med fordi man mener at andre behov er viktigere å dekke først.

Forholdet til årsbudsjett og økonomiplan
Årsbudsjett og økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet, mens kommuneplanens 
handlingsdel ikke gjør det. Kommuneplanen omfatter i større grad kommunen som samfunn enn 
økonomiplanen og inneholder også tiltak som ikke forutsetter ressurser gjennom 
årsbudsjett/økonomiplanen. 

Dagens kobling til årsbudsjett/økonomiplan kan vises i følgende figur:
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Årsbudsjett/økonomiplan = grå og svart felt
Kommuneplanens handlingsdel = svart, grønn, gul og beige felt (A, B og C tiltak)
A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel = svart og grønn felt
Svart felt = A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel med finansiering over kommunens
årsbudsjett og økonomiplan.

Det bør være samsvar mellom A tiltakene som trenger bevilgning fra kommunen og tiltakene i
årsbudsjett/økonomiplan som i budsjettvedtaket har fått bevilgning, dvs. svart felt.

Høring 
Kommuneplanens handlingsdel ble sendt ut på høring 25. september til berørte 
sektormyndigheter og aktører og til lag og foreninger. Høringsfristen er 25.oktober.

Før administrasjonens forslag til plan ble sendt ut på høring ble det foretatt en gjennomgang av 
tiltakene. Noen tiltak er foreslått tatt ut fordi de anses som uaktuelle av ulike grunner eller at de 
mest av alt er retningslinjer som det skal arbeides etter og ikke et tiltak.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2011/2369-10

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 61/2012 19.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 30.10.2012
Kommunestyret 08.11.2012
Eldrerådet 29.10.2012

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016

Vedlegg
1 Sirma IL - Høringsuttalelse til kommunedelplan om idrett
2 Høring - Reindriftsforvaltning
3 Høringsuttalelse - Tana fysikalsk
4 Høringsuttalelse - Fylkesmannen i Finnmark

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016.

Saksopplysninger

Bakgrunn

Kulturdepartementet setter krav om at alle kommuner må ha en tematisk kommunedel
som grunnlag for søknad om spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. I tillegg har 
fylkeskommunen signalisert at kulturbygg må ha samme rutine som anlegg for spillemidler. 

En kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kultur bygg er et politisk dokument, og er 
ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen skal initieres og vedtas 
av kommunestyret.

Det er nødvendig for kommunen at:
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≠##Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser. Kommunen
utarbeider en egen plan, eller innarbeider temaene i en mer omfattende kommunal plan.
Det er spesielt viktig at arbeidet koordineres med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, 
som etter loven bl.a skal omfatte et samordnet handlingsprogram for sektorens virksomhet de
nærmeste år.

≠##Planen omfatter det minstekrav som departementet har satt
≠##Planens fireårige prioriterte handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert

år. Planen skal revideres med fullstendig saksbehandling etter pbl minst en gang i løpet
av hver valgperiode, og dersom det gjøres vesentlige endringer i planen.

≠##Planen blir et politisk styringsdokument ut fra kommunens egen situasjon. Den skal ta
opp relevante innenfor idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
Kulturdepartementet stiller krav om at vedtatte kommunal plan for anlegg og områder for 
idrett og friluftsliv, og dermed å legge til rette for å sikre:

≠##Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
≠##Klarere prioritering i kommunen
≠##Utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv

Målet med anleggsutbyggingen er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk 
aktivitet.

≠ Kulturbygg følger den samme strategien og lokalpolitiske føringer.

Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom prioriteres spesielt.
Selv om den primære målgruppen er barn og unge, er det like viktig også å legge til rette for den
eldre delen av befolkningen, som blir en stadig større og mer fysisk aktiv gruppe.

Kommunal prioritering

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig
del av vår kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelse for den 
enkelte og mestring av naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for
barns oppvekst og utvikling, og de positive helsemessige virkninger av det.

Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke
motiver og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk
aktivitet. Dette gjelder like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for
toppidrettsutøvere. Denne kunnskapen er ivaretatt gjennom brukerundersøkelse som er 
gjennomført i Tana. Undersøkelsen tenderer til at gutter har fått i stor utstrekning dekket sitt 
anleggsbehov gjennom bygging av anlegg som flerbrukshall, kunstgressbane, fotballanlegg,
skianlegg og små anlegg som ballbinger. Jenter derimot ønsker større satsing på svømming og 
hestesport. Undersøkelsen viser også at jenter og damer i sterkere grad ønsker anlegg eller 
tilpasset områder for egen trening. Dette er en utfordring som bør konkretiseres mer.

Brukerundersøkelsen viser også en tendens til å bruke tjenester som private aktører står for, som 
Tana Fysikalske og Tana Treningssenter, er mer attraktive blant jenter over 13 år og damer enn 
det idrettslagene kan tilby. 

Det er et politisk ønske om å sette større fokus på at barn og ungdom med funksjonshemming 
får mulighet til å drive idrett og egenorganisert aktivitet. Tilgjengelighet blir en viktig faktor
som bør settes i fokus både av lag/foreninger og kommunen ved ny bygg eller rehabilitering av 
eksisterende anlegg. Tana vil nå få det første utendørsanlegg ved Tana bru som er tilpasset for 
bevegelseshemmede. Dette er kanskje en start for mer strategisk tilpassing av anlegg for alle 
brukergrupper. 
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Når det gjelder kulturbygg er disse første gang tatt med i planen. Det satsed på å få kulturbygg 
på høyde med idrettsanlegg i kommunen. 

Økonomiske konsekvenser

Tana kommune har i budsjettsammenheng avsatt kr 200 000 til idrett og fysisk aktivitet. Denne 
bevilgningen er ment å gå til drift av idrettsanlegg og aktivitet for barn og unge. Tiltaket er 
viktig for lag som satser på idrett og fysisk aktivitet.
Utover det har idrettsrådet fått kr 43 000 i årlig driftstilskudd, tilskuddet ble redusert til 
kr 20 000 i 2012. 

Tiltak som er ønsket prioritert og innarbeidet i budsjettet for 2013 er:

- Folkehelsetiltak kr 100 000
- Friluftsområder kr   50 000
- Fysisk aktivitet i barnehage kr   50 000

Budsjettet er for å sikre kommunens egenandel ved søknad om eksterne midler. 

Innspill til planen 

Det er kommet 4 innspill ved utgangen av høringsfristen. Høringsinnspillene blir ikke gjentatt 
her i sin helhet, men kommentarene rettes mot de forholdene som blir tatt hensyn til i planen 
eller ved tiltaksoppbygging. 

1. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark gir tilbakemelding om at de ønsker høring før det etableres 
stier / skiløyper rundt omkring i kommunen. Innspillet tatt til følge. Det er videreformidlet til 
ledelsen i kommunen. Det bør lages rutiner i samarbeid med lag og foreninger om at de 
kommuniserer med reinbeitedistriktene før etablering av nye stier, igangsetter merking av 
eksisterende stier eller offentliggjør stiene på ulike nettsteder. 

2. Sirma IL
≠ kvinne / jentefokus – ønsker lavterskel treningstilbud i bygdene. Innspille tatt til følge. 

Tiltaket kan inngå i folkehelsetiltaket
≠ sykkelstier – trukket tiltak nr 31 sykkelsti mellom Levajok og Sirma fra planen. I stedet vil 

de etablere kortere sykkelstier i nærområdene. Innspillet tatt til følge.
≠ Forslag om at sykkelstiene gps-merkes og registreres blant annet på www.godtur.no. 

Innspillet tatt til følge. 
≠ Ønske om at kommunen setter av midler til å dekke de faktiske årlige vedlikeholds- og 

driftsutgiftene for idrettslagene i kommunen. Innspillet ikke tatt til følge. Kommunen har 
eksisterende ordningen med aktivitets- og driftstilskudd til lagene.

3. Fylkesmannen – miljøvernavdelingen (FMMA)
≠ Skytebanen i Bonakas er ikke regulert til skyting. Innspillet tatt til følge og tas i arealdel.
≠ Det må utarbeides reguleringsplan for motorsport og ryttersport reguleres. Innspillet tatt til

følge.
4. Tana fysikalske – oppfordrer kommunen til å fortsette tilbud om treningstider for 10.klassingene 

sine. Dette har vært et prøveprosjekt – samarbeid mellom Tana Fysikalske og Tana kommune.
Forslag om eksternfinansiert samarbeidsprosjekt. Innspillet tatt til følge og tas med i 
folkehelsearbeidet. 
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Vurdering
Rådmannen anbefaler at kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 –
2016 vedtas. 
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Deanu gielda – Tana kommune      Tana 15.08.12 
Utviklingsavdelingen 
9845 Deatnu - Tana 

Kommunudelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016 - 
høringsuttalelse 

Det vises til høring av 12.06.12.  

Sirpmá valáštallansearvi/Sirma idrettslag har følgende innspill til kommunedelplanen: 

Det er positivt at det ble gjennomført en brukerundersøkelse som del av planprosessen. Utkast 
til kommunedelplan er et godt utgangspunkt for kommende års prioritering og veklegging av 
idrett og fysisk aktivitet. Vi er enig både i planens formål, visjon og mål, og er enig i at 
styrking av idrett og uteaktiviteter (friluftsliv i norsk perspektiv) er en god investering i 
trivsel, folkehelse og bolyst.  

Sirma IL er e�  bredde-idrettslag for befolkningen i Sirma-området og øvre Tana, men også 
Tanas eneste sykkelklubb. Vi arbeider både for økt folkehelse og trivsel gjennom prioritering 
av bl.a skiløypekjøring og spinning (innetreningstilbud) hele vinteren i Sirma, samtidig som 
vi har tung satsing på sykkelssporten sommerhalvåret gjennom deltakelse i ritt i hele 
Barentsregionen. Sykkelsatsningen har gitt meget gode resultater, særlig de siste årene. Dette 
skal imidlertid ikke være til hinder for en prioritering av folkehelse- og trivseltiltak for 
befolkningen i Sirma og øvre Tana. Sirma IL har begynt et samarbeid med Sirma bygdelag 
med det formål å styrke nettopp folkehelse og trivselstiltak i området. Å samarbeide med flere 
(bygde)lag i øvre Tana kan også være aktuelt.  

Brukerundersøkelsen viser en klar kjønnsdeling av aktivteter hvor jenter og kvinner i større 
grad ønsker organisert tilbud gjennom treningssenter og egenaktivitet i "skog og mark". 
Forskning viser også at mødres aktivitet i stor grad påvirker barn og unges aktivitetsnivå. Det 
er derfor viktig og riktig å prioritere kvinner som en sentral målgruppe. Aktive kvinner/ 
mødre fører til mer aktive barn og unge. Dette er et sentralt element i å forebygge inaktivitet 
og overvekt blant unge. En styrking av egenaktivitetsmuligheter i bygdene er et godt tiltak 
som bør prioriteres. Kvinner og jenter liker også organiserte tilbud. Derfor bør det også 
vurderes å ha ulike lavterskel-gruppetreningstilbud i bygdene, f.eks gjennom et samarbeid 
mellom ulike lag (idrettslag, bygdelag) og andre.  

Sirpmá VS - Sirma IL, 9845 Deatnu

Kontaktperson: Synnøve Solbakk, tlf. 95803133 
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Sykkelsti fra Leavvajohka til Sirbmá høres litt vel ekstremt ut, selv for våre offroad-
konkurransesyklister. Vi har derimot  mer tro på sykkelstier i nærmiljøet, dvs. runder på 10-15 
km med utgangspunkt i bygder der folk bor. Dette kan være fine trimrunder for 
egenorganisert aktivitet. Vi foreslår at sykkelstimerking kun gjøres med gps-merking i 
godtur.no-lignende nettsteder. Fra slike nettsteder kan turbeskrivelse, manuelle og gps-kart 
hentes ut. Dette vil være mindre kostnadskrevende og mer fremtidsrettet enn merking av 
sykkelstier med skilt.  

Sirma IL vil gjerne bidra og delta i et slikt prosjekt med gps-merking av sykkelstier både i 
øvre Tana og gjerne også ellers i kommunen. Vi har allerede begynt å gps-merke ulike 
sykkelruter i Tana i www.strava.com – både for terrengsykling (opp Lievllan, Álggášvárri, 
Suolovárri/Holmefjell) og landevei (bl.a deler av Tanatråkk-traséen). Dette nettstedet er 
personretta med vektlegging av konkurranselementet, men ved kombinasjon av andre tur-
nettsteder kan frilufts- og aktivitetsformålet fremheves bedre.  

Vi er positiv til bygging av en BMX-bane ved Tana bru, og ber om at dette prioriteres nå når 
sykling er ”i vinden”. Dette tror vi vil øke aktivitetsnivået for barn og unge, samt stimulere til 
mer sykling generelt og på sikt også rekruttering til sykkelsporten.  

Som et tiltak i trim uka i handlingsprogrammet oppfordrer vi kommunen til "å blåse liv" i 
bygdelagsstafetten. Dette var et populært tiltak, men bygdelagene har ikke maktet å følge opp 
dette på egenhånd. I en trim uke bør for øvrig ulike aktivitets-/treningstilbud/muligheter i 
kommunen synliggjøres, både organiserte og egenorganiserte muligheter.  

Sirma IL er eier av flere anlegg i Sirma; lysløype og gressbane (fotball). Særlig skiløypene er 
mye i bruk av bygdas befolkning, men også av tilreisende. Vår forballbane har lenge vært 
Tanas eneste gressbane og derfor noe i bruk. Vi regner imidlertid med at dette vil avta med ny 
kunstgressbane i Tana bru. Vi håper dog den årlige skoleturneringen fortsetter i Sirma, da vi 
opplever at den har vært en suksess. At turneringen er i Sirma tror vi har mange bieffekter 
som også er viktige; økt samhold og samarbeid i en bygd hvor tre kulturer naturlig møtes 
gjennom samarbeidet med Utsjok skole.  

Sirma IL er eier av anlegg med verdi opptil 10 mill kr, og har årlige kostnader til vedlikehold 
og drift av disse anleggene på rundt 50.000 kr. Dette omfatter såing og klipping av gressbane, 
oppkjøring av løyper, vedlikehold av scooter m.v. Denne summen er utenom den frivillige 
innsatsen, som heller ikke er ubetydelig. Vi har i år mottatt 7.000 kr i drifttilskudd fra 
kommunen, og som kun dekker en del av disse faktiske vedlikehold- og driftsutgiftene. 

Vi anser det imildertid som naturlig at kommunen bidrar med årlig fast driftstilskudd til drift 
og vedlikehold av våre anlegg i Sirma, et beløp som tilsvarer de faktiske utgiftene idrettslaget 
har. Våre anlegg er først og fremst et folkehelsetiltak og brukes ikke i konkurranseidrett, og 
derfor mener vi kommunen bør ta et større ansvar for drifts- og vedlikeholdsutgiftene.  

Dearv./Mvh 

Bertha Holm       Synnøve Solbakk 
Leder 
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Tana Fysikalske Institutt AS
Maskevarrevn 5
9845 Tana 15.08.12

TanaKommune

Høringsuttalelse til kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2013-2016

Vi viser til høringen om kommunedelplanen og ønsker i den anledning å dele 
vår erfaring om aktivitet og trening samt foreslå tiltak som kan føre til økt 
aktivitet, folkehelse, trivsel og dermed bolyst i kommunen. 

Tana fysikalske Institutt AS er en heleid privat virksomhet med kjerneaktivitet 
knyttet til fysikalsk behandling, akupunktur og trening. Vi er i dag fire 
fysioterapeuter hvorav en er akupunktør og samtlige også er 
treningsinstruktører, samt fem instruktører i tillegg på deltid/timesbasis. 
Gjennom utdanning og praksis har vi samlet god kompetanse innen 
rehabilitering og frisk-trening. 

Vi har et bredt gruppetreningstilbud, egentreningstilbud og trening gjennom 
individuell veiledning. 

Pr i dag har vi ca 320 treningsavtaler (aktive, betalende treningskunder). Disse 
er i alderen 14 til 75 år med flest i gruppen kvinner 40-45 år.  

Vi registrerer at vårt tilbud får god respons i brukerundersøkelsen. Dette er i 
samsvar med vår egen oversikt/statistikk og de tilbakemeldinger vi får fra våre 
brukere. 

Delplanens målgrupper er i stor grad også våre målgrupper og brukere; 
jenter/kvinner, funksjonshemmede og til dels ungdom. Fra denne høsten vil vi 
også ha et tilbud for barn; egen zumba-time. Målgruppen inaktive er også en 
målgruppe vi prøver å nå, og spesielt de som er i risikogrupper for 
livsstilssykdommer.

De delmålene som er skissert i kommunedelplanen er alle mål som vi kan bidra 
for å nå, både som aktiv medspiller og gjennom felles og egne tiltak. 
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Ungdom
Vi ca 80 individuelle treningsavtaler med ungdom under 30. Halvparten av disse 
er mellom 14 og 20. Vi har i tillegg en egen avtale med IL Forsøk om bruk av 
våre treningsfasiliteter som også omfatter flere ungdommer.

Sist sesong (frem til våren) hadde alle unntatt en av 10. klassingene på 
sameskolen treningsavtale. De trente aktivt både som deltagere på grupper og 
egenorganisert. De ble flinke å trene, fikk fine treningsvaner og en positiv 
holdning til trening og fysisk aktivitet. Og vi tror at dette vil de dra med seg 
videre i livet. Hvordan får vi med flere 10. klassinger?

I et folkehelseperspektiv er det viktig at unge tidlig begynner med fysisk 
aktivitet og får gode treningsvaner, spesielt de som ikke tar del i det organiserte 
tilbudet gjennom idrettslagene (ski, fotball, sykkel mv.). Treningstrender 
generelt går i retning av mer bruk av treningssentra, og da vil det vær viktig at 
unge tidlig får positiv erfaring med å trene på sentra, tidlig får 
treningsveiledning og dermed tidlig innarbeiding av gode, aktive 
(trenings)vaner. Vår erfaring er at unge som trener hos oss også blir aktiv på 
andre arenaer, omtalt som egenorganisert aktivitet i planen. 

Med den hensikt å få flere unge i aktivitet tidlig foreslår vi under aktiviteten 
ekstrem ung i handlingsprogrammet for 2013-2016 gratis treningstimer for 
skoleelever på vårt treningssenter. F.eks med egne zumba-, spinnings- og 
styrketrening under veildning-timer. Et slikt tiltak kan søkes prosjektfinansiert 
med eksterne midler. 

Under aktiviteten fysisk aktivitet i skole, barnehagene og folkehelse tilbyr vi 
også vår kompetanse i et eventuelt felles prosjekt, f.eks ved at vi gjennomfører 
noen gymtimer på skolene, f.eks zumba, bootcamp, og at skoleklasser får egne 
gruppetreninger i våre lokaler. Dette kan også gjøres gjennom et felles prosjekt 
som kan søkes finansiert eksternt. 

Eldre og inaktive
Vi har tidligere hatt felles prosjekt med kommunen med blant annet gratis tilbud 
om styrketrening til eldre som i ettertid er blitt et fast tilbud 3 ganger i uka hos 
oss (man/ons/fre kl. 14-15), som spesielt eldre bruker. I dag betaler disse for 
tilbudet gjennom medlemsskap hos oss. Mange av disse var tidligere inaktive, 
men er i dag super-trenere (dvs. trener mer enn 6 ganger i måneden hos oss). 

Forskning viser at styrke- og utholdenhetstrening har større helseeffekt jo eldre 
man blir. For å få friske pensjonister må alle trene, men ikke nødvendigvis hos 
oss. Vår erfaring er imidlertid at for denne gruppen er sosialt samvær med andre 
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et viktig element i treningen, antagelig viktigere enn for andre. Noen av våre 
brukere i denne gruppen har uttrykt at disse treningstimene er ukas høydepunkt. 

Våre eldre treningsbrukere blir også mer aktive generelt og brukere av andre 
aktivitetstilbud, og spesielt egenorganisert aktivitet.

Vi har tro på å gjøre flere inaktive aktive, både gjennom forebygging i 
barnehage og skole, men også ved å aktivisere dagens inaktive vokse. Spesielt 
gjelder dette de som er i risikogrupper for livsstilssykdommer; diabetes, 
overvekt, hjerte- og karsykdommer. Her er det stor gevinst helsemessig og 
samfunnsøkonomisk. For denne gruppen er det en stor terskel å selv oppsøke 
tilbud om fysisk aktivitet. For å nå dagens voksne/eldre inaktive bør vi i 
fellesskap utforme et prosjekt/strategier. Vi tilbyr vår kompetanse og fasiliteter 
til et eventuelt prosjekt. 

Tana Fysiaksle er en kompetansebedrift innen fysisk aktivitet og trening. Vi 
ønsker å være en aktiv medspiller for å stimulere til fysisk aktivitet i hele 
befolkningen. Og vi er åpne for dialog og forslag fra kommunen. 

Mvh 
Per Torleiv Ravna
Daglig leder
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må en ha en tematisk kommunedelplan innen 
idrett og fysisk aktivitet. Dette danner grunnlaget for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og 
friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter 
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år. Handlingsprogrammet 
revideres hvert år.

Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
og samordne kommunens innsats for tilrettelegging av fysisk aktivitet. Det samme prinsippet gjelder for 
kulturbygg.

Tana har de senere år satset stort på anleggsutbygging innen idrett, som for eksempel flerbrukshall, 
ridehall, utbedringer av skianleggene og lysløypene. Satsingsområdet er også lagt merke til utover 
kommunegrensen. Aktivitetsnivået har vært i god vekst og har høstet mange gode prestasjoner. 
Idrettslagene i kommunen klarer å fange opp en rimelig stor gruppe barn. Muligens vil det være et 
potensial å satse på å fange opp flere mellom 6 – 12 år. Det er i den aldersgruppen de gode holdninger og 
motivasjon dannes som også gjelder for fysisk aktivitet. 

Gruppen 13 – 19 år kan på mange måter defineres som ”frafallsgruppe”, og utfordringer blir å holde den 
aldersgruppen lengst mulig i idretten. For ungdom er utfordring, spenning og konkurranse viktig og disse 
elementene bør tas hensyn til ved utvikling av aktivitetstilbud for unge. Samtidig er det den gruppen som i 
sterk grad ønsker ”drop-in” tilbud, - det å ha frihet til å styre eget aktivitetsforløp og innsatsnivå.

I det senere har folkehelseperspektivet kommet sterkere i fokus. Fysisk form i befolkningen går ned og 
gjennomsnittsvekten går opp. Målet bør være å øke den samlede aktiviteten ved å få de som er moderat 
aktiv til å bli mer aktiv og at inaktive kommer i aktivitet. For begge gruppene vil det være hensiktsmessig 
å legge til rette for lavterskelaktivitet. Det kan gjøres blant annet ved å styrke friluftsliv og egenorganisert 
styrke- og utholdenhetstrening som kan gi større helsegevinst. De inaktive kan også lettest komme i 
aktivitet gjennom friluftsliv og egenorganisert aktivitet. Mulig at man i større grad kan spille på lag med 
bygdelagene for å få i gang bredere lavterskelaktivitet i kommunen. 

Tendensen som kom fram gjennom brukerundersøkelsen viser at kvinner oftere bruker Tana Fysikalsk og 
treningssenteret. Det er et potesial å utvikle denne treningsformen videre med tanke på å styrke 
aktivitetstilbudet for jenter/kvinner. Den samme gruppen bruker ofte ”skog og mark” som sin 
treningsarena. Bedre utbygging og tilrettelegging av friluftsanlegg/stier kan stimulere til større 
aktivitetsbredde. Det fremkom ingen barriere signaler mot fysisk aktivitet gjennom brukerundersøkelsen, 
men heller begrunnelser for manglende tid og manglende miljø for fysiske lavterskelaktiviteter.. 

Det er store kjønnsforskjeller på bruken av anleggene. Turstier/turløyper, private 
helsestudio/treningssenter og svømmehall/-basseng fremstår som kvinners arena, mens menn hyppigere 
benytter seg av idrettshall/flerbrukshall, lysløype og fotballanlegg. (Rafoss og Breivik, 2011).

Idrett og friluftsliv er interessant tema med tanke på bolyst og stedsutvikling. Styrking av idrett og 
friluftsliv kan vise seg å være en god investering for Tana kommune i fremtiden. Mulig at den største 
gevinsten kan hentes gjennom trivsel og helseforebygging.
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1.2 Formål 

Planens formål er:
- Målstyrt anleggsbygging som sikrer et bredt og helsefremmende tilbud
- Anleggsbygging som ivaretar kjønnsperspektivet
- Spre anlegg for å sikre tilbud i bygdene 
- Fysisk aktivitet med lavterskel tilbudet settes i fokus

2. Kommunens idretts- og friluftspolitikk 

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig del av vår 
kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelser for den enkelte og mestring av 
naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for barns oppvekst og utvikling, og 
de positive helsemessige virkninger av det.

Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke motiver 
og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk aktivitet. Dette gjelder 
like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for toppidrettsutøvere.

Visjon

Idrett og fysisk aktivitet skaper bolyst i Tana

Hovedmål

Glede, rekreasjon, trivsel og tilgjengelighet for alle

Målgruppe

1. ungdom
2. jenter/ kvinner
3. barn
4. funksjonshemmede 
5. inaktive

Delmål for fysisk aktivitet

1. arbeide for at ungdom velger å være fysisk aktive
2. arbeide for lavterskel tilbud til jenter og kvinner
3. medvirke til økt fysisk aktivitet i barnehagene og skolene
4. medvirke til at funksjonshemmede får varierte tilbud innen fysisk aktivitet
5. arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god helse

Delmål for anleggsutbygging 
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1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet
Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv

2. Trenings- og konkurranseanlegg
Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse

3. Uteområder ved barnehager og skoler
Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv 
som utfordrer barn og unges kreativitet

4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha gode og varierte anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener

3. Resultatvurdering av forrige plan 

Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen:
1. Tana kommune, Tana Flerbrukshall
2. Tana Kommune, Tana Flerbrukshall, klatrevegg
3. IL Forsøk, skianlegg
4. Tana IF, lysløype
5. Tana IF, lysanlegg
6. Tana kommune, Flerbruksområdet Boftsa skole
7. Tana kommune, ball-løkke flerbrukshall
8. Tana kommune, Austertana skole, ballbinge
9. Tanahall AS, Ridehall
10. Tana kommune, lysløype Tana bru
11. Tana skiskytterlag, skiskytteranlegg (rehabilitering)

Følgende anlegg flyttet fra uprioritert liste til prioritert liste:
1. Tana skiskytterlag, skiskytteranlegg (rehabilitering)

Følgende anlegg tatt av uprioritert liste:
1. Miljøbygget (rehabilitering). Det ble søkt om omdisponering av garderobeanlegg til 

Ungdomsklubb. Kommunen søkte ikke spillemidler. 

Anlegg som står på vente liste for spillemidler:
1. Tana kommune, Tana flerbrukshall, miniatyr skytebane
2. Tana kommune, ballbinge i Sieiddajohkguolbban
3. Tana kommune, Tana kunstgressbane

Anlegg som ikke ble realisert i plan perioden:
1. Tana kjøre- og rideklubb, ridebane, ride/tursti, lysanlegg, stall, sosialt bygg
2. Tana Motorklubb, crossbane/lysanlegg, dragbane, klubbhus m/garderobeanlegg, gokartbane, 

motorsportsanlegg og bilcrossbane
3. Tana skiskytterlag, rulleski- og rullestolløype og turløype
4. Tana skytterlag, skytebane
5. Tana kommune, svømmehall, friluftsanlegg Gilbagargu og Kaldbakknes og skoleanlegg i Boftsa, 

Sirma og sameskole
6. Levajok rideklubb, ridebane og stier
7. IL Forsøk, skileikeanlegg
8. Seida og Luftjok bygdelag, skileikeanlegg

Anlegg som ikke er realisert vil bli videreført i den nye planen. 
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4. Planprosessen og brukerundersøkelse

Tana kommune har valgt å gjennomføre en planprosess som er utarbeidet i samarbeid med Tana idrettsråd. 
Metoden som blir brukt under prosessen er organisering av et informasjonsmøte med lag og foreninger om 
anleggsplanlegging og kravene til søknad om spillemidler. Utover det, gjennomført en brukerundersøkelse 
for å fange opp innbyggernes bruk av anlegg og hvilke fysisk aktivitet foretrekkes. Planen sendes på 
høring i tråd med PLB om brukermedvirkning. 

Brukerundersøkelsen var basert på frivillighet og tilgangen til spørreskjemaene var lagt på kommunens 
hjemmeside. Skjemaet ble sendt til ledere av lag/foreninger, til skolene og barnehagene i kommunen. Det 
kom inn 118 svar fra enkelt personer hvor av 66 jenter/damer og 52 gutter/menn har svart. I tillegg kom 
det inn 4 familie besvarelser. Ønsket med brukerundersøkelsen var å fange opp grupper 0-5 år og 63 år og 
eldre. Disse gruppene klarte vi ikke å nå. Eldrerådet har kommet en med en uttalelse i møte 19.3.2012:

Eldrerådet vil foreslå at det startes et arbeid med å tilrettelegge turstier slik at flere kan komme seg 
litt mer ut i naturen. Et ledd i dette vil være å anlegge plankestier over myrlendte områder og enkle 
broer/klopper over bekker og andre hindringer. På nåværende tidspunkt har eldrerådet ikke konkrete 
forslag til hvor man bør begynne. Kommunen kan invitere lag og foreninger til drøfting om 
hvilke turstier man bør starte med. Eldrerådet vurderer om man vil komme med ytterlige innspill 
senere når man ser hva som kommer inn av innspill fra lag og foreninger.

6 – 12 år
I aldersgruppe 6-12 år var samlet antall svar 22, hvor av 50% jenter og 50% gutter. Ser vi gruppen under 
ett så oppgir 80% at de er aktiv enten gjennom idrettslag eller friluftsliv/trimaktivitet sammen med 
familien. 

Anlegg som brukes er ”i skog og mark” (30%), lysløyper (27%), gymsal (22%) , flerbrukshall (20%) og  
ridehall (18%).

Viktigste årsak til fysisk aktivitet oppgir gruppa er at det ”er gøy” eller ”blir dradd med av andre”
Anlegg som gruppa er fornøyd med er lysløypene (40%), ridehall (27%) flerbrukshall (18%) og gymsal 
(13%). 

Anlegg som gruppa savner er svømmebasseng (40%), hundetreningshall (18%), travløpsbane (18%), 
knøtte-cup bane, skøytebane, turnhall og crossbane.

Aktiviteten som gruppa er fornøyd med er ski/skiskyting (32%), ridning (23%), fotball (14%), 
hundetrening (14%), aktivitet i flerbrukshall (14%) og svømming (3%).

Aktiviteter som gruppa savner er klatring (14%), hundekjøring, karate/kickboksing, dans, turn, 
skøyteaktivitet og leke ute.

13 – 19 år
I gruppa 13-19 år kom inn svar fra 66 personer, hvor av 53%  jenter og 47% gutter. Av den gruppen 
oppgir 40% at de er aktiv i idrett, 23% oppgir at de er brukere av Tana fysikalsk/treningssenter eller 
trimaktiviteter og 37% oppgir at de ikke er aktiv.

Anleggene som gruppa bruker ” i skog og mark” (46%), lysløyper (23%), Tana fysikalsk/treningssenter 
(16%), flerbrukshall (15%), ridehall (13%) og andre anlegg (8%).
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De viktigste årsakene til å drive fysisk aktivitet oppgir gruppa at det er ”gøy”, ”helse”, ”godt sosialt miljø” 
og ”dradd med av andre”.
De som ikke er aktive oppgir de viktigste årsakene at de ”har ikke tid”, ” har tenkt, men kommer ikke i 
gang”, ”ikke interesse” og ”ingen å trimme sammen med”.

Gruppen er fornøyd med anleggene flerbrukshall (30%), lysløypene (20%), Tana fysikalsk/treningssenter 
(20%), ridehall (20%) og andre anlegg (10%).
Anlegg som gruppa savner er svømmebasseng (21%), travløpsbane/ridebane (20%), sykkelanlegg , 
hundetreningshall, paintballbane, skøytebane, turnhall og crossbane.

Gruppa oppgir å være fornøyd med aktiviteter som ski/skiskyting, ridning, fotball, bryting, badminton og 
zumba. 

De savner aktiviteter som håndball, basketball, svømming, rulleski, sykling, alpint, karate/kickboksing, 
dans og cross.

20 – 34 år
I gruppen 20-34 år fikk vi inn10 svar hvor av 80% damer og 20% menn. Ut av dem oppgir 2 at de er aktiv 
i idrett og 4 driver med friluftsliv og 4 ikke aktive.

Anlegg som gruppa bruker er ”i skog og mark”, lysløyper, ridehall, svømmebasseng, Tana 
fysikalsk/treningssenter, gymsal og flerbrukshall.
Viktigste årsak til å drive med fysisk aktivitet er at det ”er gøy” og ”egen helse”, mens de som ikke er 
aktive oppgir grunnen ”har ikke tid”.

Gruppa er fornøyd med ridehall, flerbrukshall og treningssenter.
Gruppa savner anlegg som turstier, svømmebasseng, hundetreningshall og alpinanlegg med heis.
De oppgir at aktivitetene som de er fornøyd med er ski/skiskyting, ridning og hundesport.

Gruppa savner aktivitet som fotballtrening for damer, prowler og sykler på treningssenter, 
styrketreningsrom på Tana fysikalsk, svømming for damer og boksing.  

35 – 62 år
I gruppa 35 – 62 år svarte 16 personer på undersøkelsen, hvor av 69% damer og 31% menn. Alle bortsett 
fra 1 er trimmere. 
Anlegg som brukes er ”i skog og mark”, lysløyper, Tana fysikalsk/treningssenter, gymsal, basseng, 
flerbrukshall og ridehall.
Viktigste årsak til fysisk aktivitet er at det ”er gøy” ”helse”, ”godt sosialt miljø” 
Ikke aktive oppgir som årsakene at det ”ikke anlegg” for den aktivitet de ønsker.

Gruppa er fornøyd med anlegg som lysløypene, ridehall, flerbrukshall, Tana fysikalsk/treningssenter og 
gymsal.

Gruppa oppgir at de savner anlegg som svømmebasseng, lengre lysløype i Bonakas, 
hundetreningshall/bane, squash-hall, kunstgressbane og friidrettsanlegg. 

De er fornøyd med aktivitetene som ridning, fotball, bryting, badminton, zumba og svømming.
De savner aktiviteter som innendørsaktivitet for voksne, ballaktiviteter i hallen, motorsport og 
turorientering.  
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Generelt om resultater

Ser vi brukerundersøkelsen under ett var det 58% av jenter/kvinner som svarte. Dette kan bety at 
jenter/kvinner ønsker å engasjere seg i anleggsutbyggingen og fysisk aktivitetsutvikling i Tana. 
Gjennomgående var det jenter/damer som hadde svart på spørsmålet om hvilke anlegg de savner i Tana. 
Det er ganske stor enighet om at svømmebasseng er savnet i Tana. På de neste plassene kom baner/anlegg 
for ridning, anlegg for hundesport og skøytebane. De nevnte anleggene var felles for de ulike 
aldersgruppene. Utover det var det aldersspesifikke ønsker om anlegg som sykkel- og paintball anlegg fra 
ungdom, mens voksne ønsket større variasjoner og bedre tilpasset turstier.
Det var påfallende få av gutter/menn som svarte på ”hvilke anlegg savner du” i Tana. Det kan være mange 
grunner til det, men vi vil anta at det har sammenheng med at anleggene som finnes i Tana i dag er 
tilfredsstillende for gruppen. 

På landsbasis er kvinner og eldre blitt mer aktive og aktiviteter som er mest populære er styrketrening, 
jogging, langrenn og sykling. (Rafoss og Breivik, 2011). De samme tendensene finner vi i Tana. Vi ser 
dette i sammenheng med bruken av anlegg. De anleggene som fikk hyppigst skår var ”i skog og mark”, 
”lysløypene” og ”Tana fysikalsk og treningssenter”.  

Det som også viktig å merke seg at i gruppen 13 – 19 år oppgir stor andel at de ikke er fysisk aktiv. 
Årsaken er ”har ikke tid”, ”har tenkt, men kommer ikke i gang”, ”ikke interessert” og ”ingen å trimme 
sammen med”. Det som er interessant er at den største gruppen har et ønske eller kan gjerne tenke seg å 
være aktiv. De oppgir at de savner anlegg for sykling, paintball og crosskjøring.  På aktivitetssiden savner 
denne gruppen aktiviteter som håndball, basketball, sykling, karate/kickboksing, dans og cross. Nå vet vi 
litt om gruppen som oppgir at de bruker tilbudet på Tana Fysikalsk og Tana treningssenter og om disse 
tilbudene blir brukt bare sporadisk, eller om dette er tilbud som ofte er i bruk. Den kunnskapen vi har i dag 
i forhold til gruppens ønsker er nok informasjon til å bygge et tiltakskjede for gruppen. 

Motivasjon for drive med fysisk aktivitet for gruppen 13 – 19 år er de viktigste grunnene som ”gøy”, 
”egen helse”, ”godt sosialt miljø” eller ”dradd med av andre”. Det kan være fristende å si at ungdom 
legger vekt på samvær og fellesskap, et sted hvor de kan utvikle vennskap og få følelse av tilhørighet. 
Dette er kanskje elementer som bør tas hensyn til ved å tiltrekke ungdom til idrett og fysisk aktivitet. Det 
som er interessant er at ”egen helse” får et høyt skår. Mulig at det har en sammenheng med hvordan en ser 
ut, og at fysisk aktivitet er med å øke egen velvær.  

5. Økonomi 

Tana kommune har ikke egne retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger 
idrettsanlegg. Tana kommune har valgt å behandle enkeltsaker individuelt, og har vært positivt innstilt til 
samtlige saker.
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6. Aktivitet og anlegg 

Oppmerksomheten rundt viktigheten av fysisk aktivitet har økt de siste årene, og i dag er den helsemessige 
betydningen av tilstrekkelig fysisk aktivitet både velkjent og veldokumentert. (Rafoss og Breivik, 2011). 
Videre sier de at fleste tradisjonelle idrettsgrener domineres av de unge, av menn, og av den øverste 
sosiale klassen. Aktiviteter som på ulik vis motvirker mannsdominans og klasseperspektiv, er friluftsliv i 
skog og mark, svømming, gymnastikk og dans. Særlig utholdenhetsaktiviteter, som ski og sykkel, og ulike 
former for styrketrening, har hatt en sterk utvikling. Det betyr at den målrettede trening som har kommet 
de senere årene, har hatt en gunstig effekt i et folkehelseperspektiv, og har bidratt til økende trening i 
befolkningen. Derimot har de tradisjonelle idrettene (NIF-idrettene) begrenset kontaktflate, og har stagnert 
i oppslutning. Det er derfor langt mer å hente på å utjevne sosiale ulikheter ved å satse på friluftsliv og 
egenorganisert fysisk aktivitet og tiltak som fremmer aktivitet i hverdagen.

Utforingen blir å tilrettelegge for en aktivitetskjede som klarer å fange store deler av befolkningen. 
Idrettslagene har fått et bredere spekter av aktiviteter ved flerbrukshall og rideanlegg i Holmfjell. Mulig at 
motivasjonen er økende med nye anlegg eller områder for fysisk aktivitet. Det er en viktig erfaring og 
kunnskap å ta med seg videre med tanke på etablering av nye aktiviteter og bygging av nye anlegg. 

Nærmiljøanlegg har ikke hatt samme gjennomslagskraft som ordinære anlegg i kommunen. Ved større 
satsing på egenorganisert aktivitet og friluftsliv er kanskje bygdelagene i kommunen en viktig 
samarbeidspartner for etablering av nærmiljøanlegg. Enkelte bygdelag har det senere år etablert ”nær” 
friluftsområder og trimløyper. Denne type anlegg er viktig for hverdagstrening og aktivitet, og bør styrker. 
Det vil være nødvendig å oppsøke de enkelte bygdelagene for å få i gang aktiviteten som har betydning for 
bygda. Denne type tiltak kan ha mange gode effekter som bedring av egen helse, økt sosial samhold og 
trivsel. Klarer man å få inn tiltaket på en positiv måte kan bygdene på sikt få en positiv utvikling. 

Generelt er anleggsdekningen god for idretter som langrenn, skiskyting, fotball, ridning og enkelte 
hallidrette. I løpet av året vil skiskyting og fotball bli ytterligere styrket med bygging henholdsvis av 
rulleskiløype og kunstgressbane. 
Kommunen har tatt grep om de største og dyreste anleggene i kommunen. Disse prioriteringer danner 
grunnlag for store mulighet for utvikling av nye idretter i kommune. Hallidrett har vært i vært i vekst. 

Det som er savn blant befolkningen, utenom svømmebasseng, er anlegg for friluftsliv og egenorganisert 
aktivitet. 

Gang – og sykkelsti har vært ønsket av befolkningen i sentrumsområdet. Det er et tiltak som vil være med 
å tilrettelegge fysisk aktivitet for flere grupper av befolkningen. 

Utbygging av idrettsanlegg ved Tana bru er konsentrert og fortetningen av utbygging kan bety styrking av 
aktivitetsnivået i kommunen. Det vil bli spennende å se om fortetning av idretts- og friliftanleggene kan 
bidra til større aktivitetsmengde og brede i deltakelse.  
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6.1 Eksisterende anlegg i Tana

Østre seida okart                 IL Forsøk               Eksisterende        Kommanlegg  Kart           Orienteringskart 
Sirmaelven                            Sirma IL                Eksisterende        Kommanlegg   Kart                    Orienteringskart 
Tanahus Orienteringskart  IL Forsøk               Eksisterende        Kommanlegg   Kart           Orienteringskart
Alla roavri stadion               Sirma IL                 Eksisterende        Kommanlegg   Fotballanlegg   Gressbane
Båteng idrettsplass             Båteng IL               Ikke i drift             Kommanlegg  Fotballanlegg    Grusbane
Båteng lysløype Båteng IL               Eksisterende        Kommanlegg   Skianlegg        Skiløype
Austertana samfunnshus                 Eksisterende        Kommanlegg   Aktivitetssal      Gymnastikksal
Austertana stadion Austertana IL Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg     Grusbane
Austertana stadion Austertana IL Eksisterende Kommanlegg  Friidrettsanlegg Friidrett grusbane
Boftsa skole Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal        Gymnastikksal
Bonakas lysløype Tana IF Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg          Skiløype
Bonakas stadion Tana IF Ikke i drift Kommanlegg  Fotballanlegg      Grusbane
Finnmark landbruksskole Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal        Gymnastikksal
Hestehagen Tana IF Ikke i drift Kommanlegg  Skianlegg          Alpinanlegg
Luftjok cross-senter Tana Motorkl Eksisterende Kommanlegg  Idrettshus            Idrettshus
Luftjok cross-senter Tana Motorkl Eksisterende Kommanlegg  Motorsport          motocrossløype
Luftjok elgbane Tana JFF Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg         Viltmålbane
Polmak vest                          IL Forsøk               Eksisterende        Kommanlegg  Kart                       Orienteringskart
Sirma grendehus Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal         Gymnastikksal
Seida skole Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Bad og symje        Svømmebasseng
Seida skole Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Aktivitetssal         Gymnastikksal
Seida stadion IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Fotballanlegg       Grusbane
Seida stadion IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Friidrettsanlegg   Friidrett grusbane
Skaidibakken Nedlagt Kommanlegg  Skianlegg           Alpinanlegg
Skiippagurra fotballbane bygdelag Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg       Grusbane
Skiippagurra lysløype Bygdelag Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tana bru lysløype Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tana bru orienteringskart IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Kart           Orienteringskart
Tana skiskytteranlegg Tana skiskytterlagEksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skiskytteranlegg
Tana bru stadion Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg        Grusbane
Tana samfunnshus Ikke i drift Kommanlegg  Aktivitetssal          Gymnastikksal
Tana skistadion IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Langrennsanlegg
Tana skistadion IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Idrettshus           Idrettshus
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane 100m
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane 200m
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane 300m
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende           Skyteanlegg          Skytterhus
Tana skytebane Tana skytterlag Eksisterende Kommanlegg  Skyteanlegg          Skytebane (inne)
Seida skistadion IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Skyteanlegg          Skiskytteranlegg
Luftjokbakkene K25 IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Skianlegg           Hoppbakke
Luftjokbakkene K-40 IL Forsøk Ikke i drift Kommanlegg  Skianlegg           Hoppbakke
Sirma lysløype Sirma IL Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tanabru Ballbane Tana ballklubb Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg       Gressbane
Austertana samfunnshus Eksisterende Kommanlegg  Kulturbygg           Lokalt kulturbygg
Tana Bru miljøbygg Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Kulturbygg           Lokalt kulturbygg
Tana skistadion- lysløype IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg  Skianlegg           Skiløype
Tana bru balløkke Tana ballklubb Eksisterende Nærmiljø        Aktivitetsanlegg    Balløkke
Tana  Flerbrukshall Tana kommune Eksisterende Kommanlegg  Flerbrukshall         Normalhall
Tana flerbrukshall- Skytebane påbeg Kommanlegg  Skyteanlegg           Skytebane (inne)
Skiippagurra fotball/ lys bygdelag Eksisterende Kommanlegg  Fotballanlegg        Grusbane
Tana skistadion-
smørebod/varmestue IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg   Idrettshus            Idrettshus
Aleknjarga orienteringskart IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg   Kart            Orienteringskart

�����
!



I d r e t t  o g  f y s i s k  a k t i v i t e t  o g  k u l t u r b y g g  2 0 1 3  - Side 10

Tarmfjord tursti   Bygdelag Eksisterende Nærmiljøa       Friluftsliv            Tursti
Tana Montessoriskole Eksisterende Nærmiljø         Aktivitetsanlegg   Ballbinge
Luftjok jegertrapbane Tana JFF Eksisterende Kommanlegg      Skyteanlegg          Skytebane (ute)
Vangen feltrittløype Tana kjøre- og

rideklubb Eksisterende Kommanlegg      Hestesportanlegg Ridesti
Ungdommens hus 
Skatepark Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg
Seida skole, skateboardanlegg Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg
Seida skole, ballbinge Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Ballbinge
Skiippagurra skileikbakke Bygdelag Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg Skileikanlegg
Tana, Flerbrukshall Tana kommune Eksisterende Kommanlegg Flerbrukshall       Normalhall
Seida skistadion IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg Idrettshus            Klubbhus
Mohkkeveaiden turløype  IL Forsøk Eksisterende Friluftsliv                Turløype
Tana kunstgressbane Tana kommune Planlagt Kommanlegg Fotballanlegg      Kunstgressban
Big Jump Tana kommune Eksisterende Kommanlegg Skianlegg             Snowboard
Austetana skole,
Ballbinge Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg  Ballbinge
Klatrevegg Tana kommune Eksisterende Nærmiljø      Diverse anlegg     Klatreanlegg (innendørs)

Bonakas lysløype, 
Lysanlegg  Tana IF Eksisterende Kommanlegg Skianlegg Langrennsanlegg
Balløkke ved 
Tana flerbrukshall Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitetsanlegg   Balløkke
Boftsa oppvekstsenter –
Flerbruksområde Tana kommune Eksisterende Aktivitetanlegg Ulike småanlegg
flerbruksområde Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Skateboardanlegg
Langrennsanlegg IL Forsøk Eksisterende Kommanlegg Skianlegg
Ridehall Tana hall as Eksisterende Kommanlegg Hestesportanlegg Ridehall
Ballbinge 
Sieiddájohguolbba          Tana kommune Eksisterende Nærmiljø Aktivitet  Ballbinge
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6.2 Handlingsprogram 2013 – 2016 

Idrett og fysisk aktivitet 

Aktivitet Beskrivelse Budsjett Ansvarlig

Idrettspolitikk Iverksette tiltak for fokus på idrettspolitiske saker innen 
idrettsrådet, driftsstøtte til idrettsrådet

tilskudd Utviklingsavdeling

Treningstider 
10.klassing

Iverksette tilbud som en fastordning Ekstern 
finansiering

Skole og Tana 
fysikalsk 

Jentetrening Lavterskel tilbud til jenter og kvinner Ekstern 
finansiering 

Lag og foreninger

Jentetrening Lavterskel tilbud til jenter og kvinner Ekstern 
finansiering 

Lag og foreninger

Fysisk aktivitet i 
skole

 Alle skoler utarbeider planer for fysisk aktivitet for 
elevene

Ordinær 
budsjett

Skolene

Barnehagene Oppfordre barnehagene til økt fysisk aktivitet og 
holdningsarbeid med kosthold 

 Ordinær 
budsjett

Barnehagene

GPS-merking av 
stier

Tiltaket kan føre til økt fysisk aktivitet blant 
befolkningen i kommunen. Tiltaket må skje i nær dialog 
med reindrifta.

Utviklingsavdeling, 
lag og foreninger

Aktivitets- og 
driftstilskudd

Avsette støtte til drift, vedlikehold og aktivitet. 
Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstøtte og 
driftstilskudd til lag og foreninger. 

Utviklingsavd

Frivillig 
aktivitet

Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger tar 
høyde for økt og variert aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede

Lag og foreninger

Egenorganisert 
aktivitet

Oppfordre lagene til å tilrettelegge for egenorganisert 
aktivitet, spesielt for ungdom

Lag og foreninger 

Idrettstilbud for 
funksjons-
hemmede

Stimulere til utvikling av eksisterende og etablering av 
nye idrettstilbud for funksjonshemmede

Idrettsrådet og 
idrettslagene

Arrangementer Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 
arrangerer mesterskap og andre arrangement i Tana

 Etter søknad Lag og foreninger

Folkehelse Tilrettelegge for fysisk aktivitet med lavterskeltilbud. 
Forebyggende tiltak innen rus, sosial mistilpassing, 
helse, psykisk helse

Eksterne 
midler

Utviklingsavdeling, 
helse, hjelpetjeneste, 
barnehage/skole

Ekstrem ung Tiltak innen fysisk aktivitet etter ungdommens initiativ Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling 
og hjelpetjenesten

Trimuka Innføre en trim uke i Tana Ord budsj
Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling 
og idrettsrådet
Lag og foreninger

Fiskeplasser Atferdsregler etter friluftsloven langs sidevassdragene 
Masjohka og Laksjohka, og utføre 
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. Skilting)

Utviklingsavdeling
Fiskeorganisasjoner
Masjok bygdelag

Friluftsområder Utarbeide en plan for friluftsliv, en kartlegging av 
viktige friluftsområder og atkomster til vassdraget.

Utvavd,FeFo
Fylkesmannen 

Båtlandings-
plasser

Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, og vurdere behov for sikring og 
tilrettelegging.

Utviklingsavdeling
Rettighetshavere
Fiskeorganisasjoner

Rasteplasser      Tilrettelegging og forbedring av rasteplasser ved 
Tanaelva.

Utviklingsavdeling
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6.3 Prioriteringer for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Anleggene som er tatt med i planen er med bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne 
ønsker. I planen og handlingsprogrammet er følgende prioritering tatt hensyn til:

1. anlegg som er ferdig
2. anlegg som er påbegynt
3. søkt om spillemidler
4. anlegg som er forhåndsgodkjent 
5. anlegg som prosessen er startet

Det gjøres et forsøk på å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper.

Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste
Anlegg Kostnad Spillemidler 

(søkt)
Komm 
andel

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune 
Flerbrukshall, 
skytebane

1700’ 2012 725’ 12.12.11 ferdig

2 Tana kommune, 
kunstgressbane

6600’ 2012 3900’ 08.12.11 Ferdig

3 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og 
rullestolløype, innmark

4000’ 2013 03.07.12 Under bygging

4 Tana skiskytterlag, 
rulleski- og 
rullestolløype, utmark

2013 03.07.12 Under bygging

5 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 100m 

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
elektroniske skiver for 
bane 200 m 

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

7 Tana Kjøre- og rideklubb, 
dressurbane

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

8 Tana Kjøre- og rideklubb, 
lysanlegg

940’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

9 Tana videregående skole,
Sprangbane 

1400’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

10 Tana videregående skole, 
Dressurbane

600’ 2013 Til idr forh 
god

Under 
planlegging

11 Tana vgs, lysanlegg til 
ridebanen

12 Tana Kjøre- og rideklubb, 
sprangbane 

11 Tana vgs,
feltrittbane

12 Austertana IL, lysløype

13 Skippagurra bygdelag, 
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lysløype (reh)
14 Tana ballklubb, 

klubbhus
15 Austertana Samfunnshus 

AL, klatrevegg
16 Tana Kjøre- og rideklubb,  

sosialt bygg
17 Tana Motorklubb (TMK)

Motorsportsanlegg:
18 TMK, Crossbane/lys

19 TMK, Drag-bane

20 TMK, klubbhus

21 TMK, garasjeanlegg 

22 Tana Ballklubb, klubbhus

23 Tana IF, Alpinbakken 
(reh)

24 Tana skytterlag, Bonakas 
Arena (reh)

  

25 Tana vgs,
feltrittbane

26 Austertana IL, alpinanegg

27 Holmesund Lysløypelag, 
lysløype (reh)

28 IL Forsøk, skianlegg

29 Tana kommune, 
svømmebasseng

30 Tana skiskytterlag, 
Turløype/friluftsanlegg

31 Tana kommune
Lysløype (reh)

32 Tana Kjøre- og rideklubb, 
stall

33 Levajok Rideklubb, 
ridebane

34 Sirma IL, sykkelsti/løype 

35 Treningsanlegg/løype for 
hundesport

36 Tana kommune, 
friluftsanelgg Tana bru

Statlig sikret

37 Tana kommune, 
Gilbagargu/guolba

38 Tana 
kommune/bygdelagene
Kaldbakknes

Egen 
reguleringsplan
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Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Anlegg Kostnad Spillem
(søkt)

Komm andel Forhånds
godkj

status

1 Tana kommune, 
Seieddájohkguolbban Ballebinge

500’ 2011 Ja i 2010 Ferdig

2 Tana kommune, BMX-bane 720’ 2013 Til idr forh
3 Sirma IL, offroardløype med 

downhill løype ved Tana bru
230’ 2013 Til idr forh

4 Tana kommune, ballbinge Sirma 
skole

800’ 2013 Til idr forh

5 Alleknjarg Bygdelag, ballbinge Planlegges
6 Tana vgs, ballbinge Planlegges 
7 Austertana IL, skileikeanlegg Planlegges
8 Tana ballklubb, flerbruksanlegg
9 IL Forsøk, skileikeanlegg Planlegges 
10 Tana kommune, Flerbruksområde 

Tana bru
Planlegges

11 Seida og Luftjok Bygdelag, 
skileikeanlegg

Planlegges

12 Sirma bygdelag, turløype
13 Levajok Rideklubb, stier
14 Tana kommune Ballbinge, Sirma 

skole
15 Tana kommune Ballbinge, Boftsa 

skole
16 Tana kommune, flerbruksanlegg 

Sameskolen
17 Sirma IL, sykkelsti
18 Tana kommune, skateanlegg

6.4 Uprioriterte anlegg

Ordinære anlegg

Anlegg Beskrivelse Eier
Lysløype Rehabilitering Sirma IL
Kunstsnøproduksjon Ny utstyr IL Forsøk
Lassokastingsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Fotball anlegg Rehabilitering Sirma IL
Alpinbakke Ny anlegg Austertana IL
Friluftsanlegg Ny anlegg Sirma bygdelag
Lysløype Rehabilitering Skippagurra BL/IL Forsøk
Reinkappkjøringsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Alpin-/snowboardanlegg Rehabilitering Tana kommune
Alpinbakken Rehabilitering Tana IF
O-kart Sirma Rehabilitering IL Forsøk
Gollevárri, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Miljøbygg Rehabilitering Tana kommune
Grønnes – Gávesluokta, friluftsanlegg Ny Bygdelagene, historielag
5-toppene, friluft Rehabilitering Bygdelagene
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Guivvašguoika, friluft Ny Tana kommune
Laksjokmunning, friluft Ny Tana kommune
Bievra, Friluft Ny Tana kommune
Storfossen, friluft Rehabilitering Tana kommune
Gárgogeahčči, friluft Ny Tana kommune
Polmakstrand, friluft Ny Tana kommune

Nærmiljøanlegg

Anlegg Beskrivelse Eier
Seida skole Nettopp-bane og 

sykkelløype
Tana kommune

Austertana skole Utendørsklatre-
vegg

Tana kommune

Deanu Sameskuvla Nettopp-bane, Tana kommune
Deanu sameskuvla Utendørsklatre-

vegg
Tana kommune

Sirma skole Nærm friidrett Tana kommune
Sirma skole Sykkelløype Tana kommune
Trimløype/natursti Ny anlegg Sirma IL
Montessoriskole Skileikanlegg Tana Montessoriforening
Vestertana Kultursti Vestertana kap og byg.lag
Torhop Kultursti Torhop og Tarmfjord b.lag
Smalfjorsvann Tursti Allgasvarri bygdelag
Holmfjell Flerbruksområde Tana Motorklubb
Seida barnehage Flerbruksområde Tana kommune
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7. Kulturbygg

Tilskuddsordning ”Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Finnmark” forvaltes av Finnmark 
fylkeskommune. Formålet er å bidra til at det bygges og rehabiliteres egnede bygninger og utearealer som 
gir rom for ulik kulturell virksomhet.  Ordningen rettes mot kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale 
for kunst og kultur som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak. Det kan også gis 
midler til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst. 

Prosjekter som søker tilskudd skal være universelt utformet og i samsvar med PLB. 

Søker kan være kommune, andelslag eller andre stiftelser eller organisasjoner med demokratisk 
oppbygging. 
Søknadsprosessen følger de samme prinsippene som ligger til grunn for spillemiddelsøknad. Fristen for 
forhåndsgodkjenning er 1.mai. 

Anlegg Kostnad Søkt tilskudd Komm 
andel

forhåndsgodkj status

1 Austertana Samfunnshus 
AL (reh)

planlegging

2 Polmak bygdelag, 
grendehuset (reh)

Søke om godkj 
som søker

3 Skippagurra bydgelag,, 
bygdehuset

4 Sirma grendehus (reh)
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L13

Arkivsaksnr: 2011/2722-27

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 62/2012 19.10.2012

Om Tana bru sentrum

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådets tilbakemelding på spørsmålene fra arealplanleggeren:
1.

2.

3.

4.

5.

Saksopplysninger
Tana kommune arbeidet med å få reguleringsplan for Tana bru sentrum på plass i løpet av året. I 
den forbindelse er blant annet ungdomsrådet utfordret til å komme med innspill til planen.
Tana kommune ved arealplanlegger ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål:

1. Spørsmål vi vil dere skal svare på, og gjerne tegn inn på kart er:
Hvilke uteområder ved Tana bru bruker du i dag? 
Hva er bra ved disse stedene? 
Hva kan gjøres for at de skal bli enda bedre?

2. Skateparken skal flyttes. (Ungdomsrådet har foreslått at den skal knyttes til en ny BMX-
bane nær kunstgressbanen og sameskolen.) Hvor vil dere den skal være?
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3. Synes dere det skal være en lekeplass med sklie, sandkasse eller andre lekeapparater i 
sentrum av Tana bru? 
Dersom ja, hvor vil du den skal være? 

4. Synes du det skal være et grøntområde (park) med trær, busker og benker? 
Dersom ja, hvor vil du den skal være?

5. Hvordan vil du at vi skal bruke grusbanen og områdene rundt den?

Vurdering
Spørsmålene blir drøftet i ungdomsrådet.
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