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Rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og kulturbygg 2018

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) vedtar følgende prioriteringsrekkefølge
for anlegg det søkes spillemidler for i 2018:
Ordinære anlegg
1. Tana kommune, Svømmehall – påbegynt GODKJENT
2. Austertana IL, lysløype (reh)- planlegges GODKJENT
3. Tana Hestesportsklubb.Dressurbane (Holmfjell)- Urealisert IKKE GODKJENT
4. Deanu Searat, Lassokastings-anlegg- Urealisert IKKE GODKJENT
5. Tana VGS, Ridebaner (reh)- Urealisert
6. Tana HK, Sprangbane (Holmfjell)
7. Tana VGS, feltrittsløype
8. Austertana samf.hus AL, klatrevegg
9. Tana motorsportklubb (TMK) Crossbane m/ lys
10. TMK Drag- bane
11. TMK Klubbhus
12. TMK Garasjeanlegg
13. Tana skytterlag, Bonakas arena (reh)
14. Tana skiskytterlag, Turløype/ friluftsanlegg
15. Tana kommune, Lysløype (reh)
16. Tana HK, Stall (Holmfjell)- Urealisert
17. Tana HK, Ridebane (Levajok)- Urealisert
18. Sirbmá bygdelag, turløype
19. Tana HK, Feltrittsløype (Holmfjell)- Venter på områderegulering
20. Sirbmá IL, lysløype (reh)
21. Sirbmá IL, lassokastingsanl.- Urealisert

22. Tana ballklubb, Møterom og speakerbu i eksist. servicebygg på kunstgressbanenUrealisert
23. Austertana IF, Alpinbakken (reh)

Nærmiljøanlegg
1. Sirbmá IL/ Tana kommune, BMX- bane (reh)
2. Sirbmá IL Down hill/ off road løype- Urealisert
3. Austertana IL, skileikanlegg
4. IL Forsøk, skileikanlegg
5. Seida og luftjok bygdelag, skileikanlegg
6. Tana HK/ Levajok fjellstue, rydding av turstier (Levajok)
7. Tana kommune, ballbinge Boftsa skole
8. Tana kommune, flerbruksanlegg/ ballbinge, Deanu Sámeskuvla
9. Tana VGS, rydding av gjengrodde veier/ stier
10. Tana kommune, utendørs- klatrevegg, Deanu Sámeskuvla
11. Tana kommune, Ballbinge, Tanabru skole- Deanusálddi skuvla
12. Tana kommune, gatebelysning fra Tanabru skole og via snarveiene til 1.ringen
Kulturbygg
1.
2.
3.
4.

Austertana Samf. Hus AL (reh)
Polmak bygdelag, grendehuset (reh)
Skippagurra bygdelag, bygdehuset
Sirbmá grendehus (reh)

Saksopplysninger
Anleggene som er tatt med i planen er med bakgrunn fra innspill fra lag/foreninger og
kommunens egne ønsker. I planen og handlingsprogrammet er følgende prioriteringer 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 har startet prosessen
Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan
Drive med idrett og fysisk aktivitet. På lokalt nivå blir disse målsetningene ivaretatt gjennom
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020.

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.
Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal også være prioritert i kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2017 - 2020. 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 kan sees vedlagt i
planen.

Kommentar til anlegg
 Tana kommune (svømmehall) har i 2017 søkt om forhåndsgodkjenning og fikk tildelt
dette.
 Austertana IL (lysløype), søkte i 2016 om forhåndsgodkjenning og fikk tildelt dette. På
grunn av rask progresjon i anleggsprosessen er det ytret ønske om at anlegget skal få økt
prioritering. Det er foreslått at de skal flyttes fra prioritering nr. 5 til 2.
 Tana Hestesportsklubb (dressurbane) fikk i 2016 avslag på søknad om spillemidler.
Bakgrunnen for avslaget var manglende dokumentasjon av rett til bruk av grunn.
 Deanu Searat (lassokastingsanlegg) fikk i 2016 avslag på søknad om spillemidler.
Søknaden var mangelfull.

Vurdering
Handlingsprogrammet 2018 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020. Når det gjelder
nærmiljøanlegg er det ingen av de prioriterte anleggene som fremmer søknad for 2017. De
anlegg og tiltak som ikke er tatt med i handlingsprogrammet for 2018 har ikke søkt om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innen fristen.
Viser for øvrig til innstillingen.

