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Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg - 2015 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

a) Kommunestyret vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 

aktivitet. 

b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler 

for i 2015: 

 

Ordinære anlegg 

1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)/delvis innvilget 

2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad) 

3. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

4. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad) 

4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad) 

 

Kulturbygg 

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 

 

 

 



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 gjennomført en 

brukerundersøkelse for å ivareta ulike gruppers interesse og behov. Resultater fra 

brukerundersøkelsen er formidlet 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. 

 

For funksjonshemmede vil rådet for funksjonshemmede være en viktig samarbeidspart for å 

ivareta interessene til målgruppa. 

 

Eldrerådet vil være en aktiv part for å få fysisk aktivitet for eldre i kommunen. 
 

 

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. 

5. Allsidig fysisk aktivitet for eldre 

 

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. 

 

 

 



Anlegg 

 
Ordinære anlegg med prioriteringsliste 
 

 

 

Kommentar til anlegg 

a) Tana kunstgressbane, Tana bru: 

Tiltakshaver er Tana kommune. 

 

Byggingen blir sluttført i 2012. 

Tiltaket har vært til behandling for spillemidler i 2012 og 2013 med avslag på grunn av lav 

prioritet. 

Fornyet søknad. 

 

b) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion Tana bru: 

Tiltaksansvarlig Tana Skiskytterlag. 

Tana skiskytterlag har sluttført denne delen av tiltaket. 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. 

Fornyet søknad 

 

c) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana bru: 

Finansiering er ikke på plass. 

se pkt c 

Fornyet søknad 

 

d) Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas: 

Tiltaksansvarlig Tana Skytterlag. 

 

 Anlegg Kostnad Spillemid 

(søkt) 

Spillemidler Komm 

andel 

Forhånds- 

godkj 

status 

1 Tana kommune, 

kunstgressbane 

6600’ 2012 2830’ 3900’ 08.12.11 Ferdig 

2 

 

Tana skiskytterlag, 

rulleski- og rullestolløype, 

løypetrase stadion 

4000’ 2013 1620’ 200’ 03.07.12 Under 

bygging 

3 Tana skiskytterlag, 

rulleski- og rullestolløype, 

løypetrase terreng 

 2013 Se anl nr3 Se anl 

nr3 

03.07.12 Under 

bygging 

4 Tana skytterlag, 

elektroniske skiver for 

bane 100m  

600’ 2013 237’ 200’ 

(søkt) 

Forhåndsgodkjent Under 

planlegging 

5 Tana skytterlag, 

elektroniske skiver for 

bane 200 m  

600’ 2013 233’  Forhåndsgodkjent Under 

planlegging 

6 Tana Kjøre- og rideklubb, 

dressurbane 

600’ 2013 227’  Uklar 

eiendomsforhold 

Under 

planlegging 

7 Tana Kjøre- og rideklubb, 

lysanlegg 

940’ 2013 352’  Uklar 

eiendomsforhold 

Under 

planlegging 

8 Tana videregående skole, 

Sprangbane  

1400’ 2013 515’  idr forh god Under 

planlegging 

9 Tana videregående skole,  

Dressurbane 

600’ 2013 227’  idr forh god Under 

planlegging 



Tana skytterlag har satt seg som mål å få opp rekruttering av unge skyttere i kommunen. 

For å gjøre skytingen populær blant lagets målgruppe ønsker Tana skytterlag å oppruste 

eksisterende skyteanlegget i Bonakas ved å bytte ut pappskivene med elektroniske skiver. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. 

Fornyet søknad 

 

e) Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas: 

se pkt d. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. 

Fornyet søknad 

 

f) 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 konkurranseanlegg 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. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger, men eiendomsforhold er ikke 

avklart. 

Ny søknad. 

 

g) Lysanlegg til dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell: 

Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb. 

Lysanlegg til dressurbane har betydning for at idretten skal kunne utøves i den mørkeste tiden av 

året. Dette er et helt nytt anlegg og det arbeides for å få oppfylt de spesielle kravene som stilles 

for ”hest i sport”. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger, men 

eiendomsforhold er ikke avklart. 

Ny søknad. 

 

h) 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 funksjoner og brukes blant annet 

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. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger. 

Fornyet søknad. 

 

 
Nærmiljøanlegg med prioriteringsliste 
 

 Anlegg Kostnad Spillem 

(søkt) 

Spillemidler Komm 

andel 

Forhånds 

godkj 

status 

1 Tana kommune, 

Seieddájohkguolbba

n Ballbinge 

500’ 2011 200’ 250’ Ja i 2010 Ferdig 

2 Tana kommune, 

BMX-bane 

720’ 2013 200’ 320’ idr forh Under 

plan 

3 Sirma IL, 

offroardløype med 

downhill løype ved 

230’ 2013 141’ 50 (søkt) idr forh Under 

plan 



Tana bru 

4 Tana kommune, 

ballbinge Sirma 

skole 

800’ 2013 200’ 600’ Til idr forh Under 

plan 

 

 

Kommentar til nærmiljøanlegg 

a) Sieiddájohkguolbban 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 aktive 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 et 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 

at kommunen skal følge opp saken med etablering av sykkelbane for ungdom. 

Tiltaket er under oppføring. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger. 

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 gir det 

en mulighet til unge å oppleve at terrengsykling kan være gøy. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger. 

Fornyet søknad. 

 

d) Ballbinge Sirma skole, Sirma 

Tiltakshaver er Tana kommune. 

Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. Ungdomsrådets 

synspunkter er at det er 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. Det er under planlegging. 

Ny søknad. 

 

Kulturbygg 

 

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen “Desentralisert ordning for tilskudd til 



kulturbygg” på vegne av Kulturdepartementet. Formålet med ordningen er å bidra til at det 

bygges og rehabiliteres egnede bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell 

virksomhet. 

 

a) Polmak Grendehus, rehabilitering 

Tiltakshaver er Polmak bygdelag 

Polmak bygdelaget er i gang med planlegging av rehabilitering av grendehuset. Bygdelaget må 

endre statuttene for egen virksomhet for å tilfredsstille kravet for ordningen. Søknadsfrist for 

forhåndsgodkjenninger 1.mai og søknadsfrist for midler er 1.juli. 

 

b) Sirma Grendehus, rehabilitering 

Tiltakshaver er Sirma grendehuslag. Tiltaket er under planlegging. 

 

Behandling av saken i råd og utvalg 
 

Idrettsrådet 

Idrettsrådet har i  ………gjort følgende vedtak: 

 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Oppvekst- og kulturutvalget har i sak  …..   gjort følgende vedtak: 

 

……………… 

 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 

DNTU har i sak ………….. , gjort følgende vedtak: 

 

………………………. 

 

Vurdering 

Handlingsprogrammet 2015 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 2015 har ikke søkt om idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning innen fristen. 

Viser for øvrig til innstillingen. 

 

 


