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I Bakgrunn og prosess

1.1 Bakgrunn, formål og intensjoner med planarbeidet

I henhold til veileder for kommunal planlegging av idrett og fysisk aktivitet (revidert i 2014),
er det et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha en plan for idrett og fysisk
aktivitet som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts- og nærmiljø-anlegg, samt
områder tilrettelagt for friluftsliv og fysisk aktivitet. Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet skal være Hasvik kommunes styringsredskap for å nå vedtatte mål innenfor området.

Planens føringer tas inn i den nye Kommuneplanens samfunnsdel, samt i ny kommunal
planstrategi som skal utarbeides i 2016. Planen vil primært handle om perioden 2016-2019,
men vedtatte investeringer vil legge føringer for fremtiden i forhold til eventuelle låneopptak,
garantier og FDV-kostnader. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig i forkant av
budsjettprosessen.

Gjennom dette skal temaplanen bidra til å oppnå formål som å

o tilrettelegge områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for å sikre et bredt og
helsefremmende tilbud

o øke bruken av arealer og anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
o styrke det lokale idretts- og friluftsarbeidet
. få en plan- og målstyrt utbygging av anlegg

Hasvik kommune har de siste 8 årene hatt gode økonomiske resultater, og dette har igjen gitt
gode rammer for å kunne foreta investeringer i anlegg og tiltak med fokus på folkehelse og
bolyst. Vi ser imidlertid at fä av de gjennomførte tiltakene har vært forankret i den tidligere
kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, noe som gir satsingene et
litt tilfeldig preg (dog er det noen av tiltakene som er forankret som en del av større prosjekter
med egne regulerings- eller områdeplaner).

De siste 6 åtrene har Hasvik kommune hatt en økning i folketallet, fra 934 i januar 2010 til
1054 i januar 2016. Dette er en folketallsvekst på hele ll,4 yo. Etter noen tøffe ån på starten av
2000-tallet har de siste årene vært preget av økende optimisme og økende bolyst. Slik den
nasjonale konjunkturen ser ut fremover vil det være viktig å fortsette arbeidet med å gjøre
Hasvik kommune til en attraktiv bostedskommune, samt å lokke turister og andre besøkende
til seg.

Ungdommen og familier i etableringsfasen er viktige grupper å satse på. For å få dette til må
man tenke på at folk i dag, og spesielt ungdom, setter stadig større krav til et steds fritids- og
kulturtilbud ved valg av bosteds-/arbeidsplass. Stadig økende fritid er med på å forsterke dette
behovet.

Ved planlegging av anleggsutbygging på idrettssektoren i Hasvik må man, i tillegg til de
ovennevnte faktorer, ta hensyn til de klimatiske forhold som rettferdigg¡ør et krav om gode
innendørsanlegg. Hasvik kommune ønsker at denne planen skal være med på å sikre arealer
for fremtidig utbygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
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Planen vil også ha funksjon som:

o grunnlagsdokument for budsjett/langtidsbudsjett
o rettesnor ved prioritering av spillemidler
. oversikt over eksisterende og planlagte anlegg
. behovsdokumentasjon for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

1..2 Forholdet til andre kommunaleo regionale og statlige planer

Planen skal inspirere og hensynta i forhold til visjoner og målsettinger i Kommuneplanens
Samfunnsdel, og samtidig være en premissleverandør for innholdet i Kommuneplanens
arealdel. Den vil også være i inngrep med andre av Hasvik kommunes tema- og
kommunedelplaner innenfor for eksempel skoler, barnehager, helse, pleie og omsorg med
tanke på å forbedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet, samt å legge til rette for bred
deltakelse fra alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå gjennom fokus på universell
utforming.

På regionalt nivå har planen hensyntatt følgende strategidokumenter hos Finnmark
fylkeskommune:

. Regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020

. Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark,2015-2018
o Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015-2020

På statlig nivå har vi tatt utgangspunkt i følgende dokumenter.

o Stortingsmelding nr.26 (2011-2012), Den norske idrettsmodellen
o Stortingsmelding nr. 19(014-20I5), Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter
¡ Lov om folkehelsearbeid (1. januar 2012), <Folkehelseloven>
o Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020), Miljøverndepartementef 0812013

Relevante føringer fra staten er:

o Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.
o Den frivillige idretten skal sikres gode rammevilkår
o Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet
o Sentrale målgrupper er barn, ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive
o Alle skal ha mulighet for å drive friluftsliv
o Områder med verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes
o Planleggingen i blant annet kommuner skal medvirke til å fremme et aktir,t friluftsliv

o g skape helsefremmende, trivsel sskapende o g mi lj øvennli ge nærmilj ø
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1.3 Beskrivelse av planprosessen

Hasvik kommune ved formannskapet vedtok i august 2015 oppstart av en planprosess for å få
på plass en prioritering av hvilke tiltak som skal iverksettes for å tilrettelegge for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet. Det ble i det samme vedtaket besluttet at den nye planen skulle
ha form og gjennomføring som en temaplan, og at det skulle nedsettes en prosjektgruppe
(arbeidsgruppe) bestående av:

Plan- og strategileder Bente O. Husby (prosjektleder)
Folkehel sekoordinator/ ergoterapeut Martine Ø . Engan
Oppvekstleder Monika Olsen

Prosjektgruppen har ledet arbeidet med å gjennomføre de nødvendige datainnsamlinger, samt
utformet forslag som har vært fremlagt til drøftinger med Hasvik Idrettsråd og lagt ut til
offentlig gjennomsyn. Prosjektgruppen er også ansvarlig for å utforme endelig utkast til
temaplanen som legges frem til politisk behandling for endelig beslutning med tanke på
innhold og prioriteringer.

Hasvik Idrettsråd består av representanter for de tre idrettslagene i kommunen som
tilfredsstiller kravene til å være organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). I planprosessen har
følgende representanter fra Hasvik Idrettsråd deltatt:

Hasvik Idrettslag v/ Mari Gamst (leder for idrettsrådet)
FK Sørøy Glimt v/ Roy H. Mienna
Breivikbotn Grende- og Idrettslag v/ Sigurd Gigerland og Morten Abrahamsen

Det har vært gjennomførf to særskilte dialogmøter i september 2015 og januar 2016 mellom
prosjektgruppen og Hasvik Idrettsråd, i tillegg til at idrettsrådets representanter deltok på et
åpent folkemøte og har blitt orientert underveis. Det er et plankrav fra Kulturdepartementet at
idrettsrådene skal involveres aktivt i planprosessen.

For ä kartlegge bam og unges nåværende aktivitetsnivå innen både organiserte og
uorganiserte aktiviteter, samt få frem hvilke aktiviteter de ønsker å tilrettelegge for i
fremtiden, gjennomførte oppvekstlederen en skriftlig spørreundersøkelse i oktober 2014blant
alle elevenefra5. til 10. klasse i Hasvik kommune. Deltakelsen varhøy, så man kan fastslå at
ungdommenes prioriteringer ble synliggjort pä en god måte. Resultatet av
spørreundersøkelsen er vedlagt temaplanen som vedlegg D.

For å få en oversikt over dagens tilbud innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet,
gjennomførte folkehelsekoordinatoren i august og september 2015 en kartlegging av
aktiviteter og treningstider blant de ulike lag, foreninger og interessegrupper. Som oversikten
i vedlegg C til temaplanen viser er det et variert og godt tilbud på de tre tettstedene for de som
ønsker å delta på organiserte aktiviteter, og dersom man ønsker å starte opp en ny aktivitet er

det ofte noen ildsjeler som starter opp på eget initiativ etter mottoet <Det er opp til oss sjøI...>.

Det ble anangert et åpent folkemøte den26. oktober 2015, hvor det ble gitt en kort innføring i
planenes formål før man gjennomførte gruppearbeider der alle kunne komme med ulike
forslag til tiltak som burde tas inn i den nye temaplanen. Ca 20 stykker fra ulike lag,
foreninger og interessegrupper møtte opp, og deltakelsen var god med tanke på spredning av
interessefelt og engasjementet for å få noe til.
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Den innsamlede informasjonen og de forslag til tiltak som har fremkommet på de ulike
møtene ble sammensatt til et felles planforslag av prosjektgruppen. Dette ble så drøftet med
Hasvik Idrettsråd, og justert, før det ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i rådhusets
serviceskranke og på kommunens hjemme- og facebookside. Det omforente planutkastet
(sammen med eventuelle forslag som har kommet inn etter offentlig gjennomsyn) legges frem
for formannskapet, som igjen gir sin innstilling før endelig beslutning fattes av
kommunestyret.

Dersom temaplanen for idrett skal ñ den ønskede virkningen, er det nødvendig at man
administrativt og politisk skjeler til planen som et av grunnlagsdokumentene for utarbeidelse
av kommuneplanen, ulike handlingsprogrammer, budsjetter og økonomiplaner.

Det gode liv på Sørøya,I Foto: Anne Olsen-Ryum
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2 Utviklingstrekk i kommunen

2.1 Demografi

Befolkningsutviklingen i Hasvik kommune var sterkt nedadgående de 50 årene fra 1960 til
2010. Folketallet ble redusert fra 1830 innbyggere i 1960, til 934 innbyggere i 2010. En
nedgang på totalt 896 innbyggere, noe som vil si en nedgang i folketallet på 49 %. Med andre
ord en halvering av antall innbyggere.

Sentraliseringspolitikken stod sterkt i Norge pã 60-, 70- og 80-tallet, og flere innbyggere
valgle å flytte som følge av at de fikk tilskudd for å etablere seg på nytt andre steder
(fraflyttingstilskudd), samt at man kunne ffi tilskudd for å legge ned eventuell næringsdrift.
Kombinert med flere store konkursbølger i fiskeindustrien på 90- og starten av 2000-tallet,
samt flere omlegginger i fangstrettigheter som førte til nedgang i antall fiskere og
fiskefartøyer fra starten av 9O-tallet og frem til i dag, er dette antakelig hovedforklaringene på
den store befolkningsnedgangen i Hasvik kommune.

De siste årene fra2010 til2016 har vi imidlertid opplevd en befolkningsøkning. Pr 1. januar
2016 var folketallet 1054, noe som gir en folketilvekst på +13 personer i 2015. For hele
perioden fra 2010 til 2016 har befolkningen økt med 120 innbyggere, noe som tilsvarer en

befolkningsvekst på hele ll,4 yo. Dette er blant de høyeste i Finnmark fylke.

Befolkningsendringer i Hasvik kommune, 1960-2015

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det er også interessant å se på utvikling i folketallet for hvert av tettstedene i kommunen

Bosetting pr 1. januar i de ulike grunnkretsene i Hasvik kommune

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
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Variabel 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 20ll 2012 2013 20t4 2015

Folkemengde I 830 1695 1649 1337 l 200 1049 934 972 99s 1023 1037 1041

Fødte 43 27 23 24 15 7 l0 l0 l0 il 6

Døde 2l t4 1',l 14 t4 9 l5 20 6 l3 5

Fødselsovers. 22 l3 6 t0 I -2 -5 -10 4 î
1

Innflyttinser ll8 132 118 125 112 60 94 99 8l 95 89

Utflr,ttinser 99 231 102 lll 109 74 5l 62 57 79 86

Nettoinnfll4t. t9 -99 t6 t4 3 -14 43 5t 24 16 3

Folketilvekst 36 -70 22 24 4 -16 38 23 28 14 4

Sted 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20ll 2012 2013 2014 2015

Hasvik 551 519 482 472 460 450 438 426 450 452 4s2 460 463 469

Breivikbotn 366 351 320 3ls 325 322 328 336 322 316 312 320 332 331

Sørvær 264 268 240 236 218 2t0 207 183 t75 t97 223 23s 23t 232

Breivik 13 t4 15 13 l6 t2 t2 ll l0 9 6 6 I 1

Andre 6 4 3 3 z I I 2 2 3 2

Totalt ant.
innbyggere

1200 1184 1095 r049 1033 1005 998 970 934 972 995 r023 1037 1041
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Året med lavest folketall de siste årene er markert med gult for de tre største stedene, samt

kommunen som helhet. Alle de tre stedene har positiv utvikling de siste årene. Breivikbotn

har holdt seg noenlunde stabilt hele veien, og har fra2010 til2015 hatt en folketallsøkning på

9 personer. Hasvik har i samme periode hatt en tilvekst på 19 personer, mens Sørvær hatt en

tilvekst på hele 57 personer. Dette innebærer at alle de tre tettstedene har hatt en fin utvikling

i folketallet siden årene med lavest antall innbyggere etter tusenårsskiftet.

Dersom vi ser på en framskriving av folketallet i Hasvik kommune, ser vi at fremtiden er

positiv med tanke på utviklingen av innbyggertallet. Men det vi virkelig legger merke til er

prosentfordeling mellom de ulike aldersgruppene, som holder seg noenlunde konstant hele

veien frem mot 2040. På dette punktet skiller Hasvik kommune seg markant ut i forhold til de

andre kommunene i Finnmark, i og med at dette kan tyde på at den såkalte <eldrebølgeo ikke
vil treffe vår kommune på samme måte. Antall eldre vil øke som følge av økning i folketallet,
men andelen eldre i forhold til resten av befolkningen ser ut til å holde seg noenlunde lik frem
mot år 2040. Dette innebærer at man fortsatt må fokusere på folkehelse gjennom hele

livsløpet, og at det antakelig vil bli et økt antall personer med behov for tilpasset opptrening
og rehabilitering i årene som kommer. For å forebygge dette i størst mulig grad vil muligheten
til å holde seg fysisk aktiv hele livet være avgiørende.

Fremskrevet antall personer i ulike aldersgrupper, totale folketall og prosentandel av
befolkningen (MMMM)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Som vi ser av framskrivingen var det statistisk beregnet at folketallet ved utgangen av 2015
ville bli 1047, mens folkeregisteret viste 1054 personer pr 1 . januar 2016. De offisielle tallene
fra Statistisk sentralbyrå for 2015 presenteres ikke før i slutten av første kvartal 2016.

I forbindelse med at denne temaplanen skal belyse hvilke anlegg og områder man bør etablere

og rehabilitere i forbindelse med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, er det også interessant å

se hvordan utviklingen i folketallet har vært på fordelingen av antall barn og unge mellom
stedene og mellom aldersgruppene. Også framskrivingen mellom aldersgruppene er

interessant med tanke på type fremtidig aktivitet man tilrettelegger for. Dette som følge av at

bruken av spillemidler er spesielt prioritert for blant andre barn og unge.

8

0-5 år
Antall og
o/o-andel

6-15 år
Antall og
o/o-andel

16-66 âr
Antall og
Vo-andel

67 å,r+
Antall og
o/o-andel

Folketall

2015 74 (7,1 %) 100 (9,6 %) 689 (65,8%) r84 (r7,5 %) t047

2020 7t (6,3 %) r23 (10,9 %) 735 (65,2%) 198 (r7,6 %) tt27

202s 72 (6,2%) 133 (11,3 o/o) 762 (64,9 %) 207 (17,6%) tt74

2030 75 (6,t %) 136 (11,0 Yo) 822 (66,6%) 20t (16,3 %) t234

2040 83 (6,3 %) t40 (t0,6 %) 845 (64,2%) 248 (t8,8 %) 1316
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Antall barn og unge 0-15 år i Hasvik kommune i sept. 2015, fordelt på sted og alder

Kilde: Oppvekstleder i Hasvik kommune

Som vi ser er det flest barn på stedet Hasvik, med totalt 74 stk i alderen 0-15 år. Breivikbotn
har 50 barn og Sørvær har 31 barn i denne aldersgruppen. Tabellen viser at tilveksten i antall
barn 0-6 år er dobbelt så stor på Hasvik med 32 stk, som i Breivikbotn med 14 stk og i Sørvær
med 16 stk. Det har de siste årene vært en markant økning i antall barn under skolealder.

Dette er gode tall for alle tre stedene med tanke på å opprettholde en viss størrelse på

barnegruppene.

Framskrivninger barn og unge i Hasvik kommune for perioden2020-2030, fordelt på
alder og kjønn (MMMM)

Aldersgrupper
0-6 ir, i b.hage

0-6 ãr, utenom b.hage

l.-4. klasse

5.-7. klasse

8.-10. klasse

Totalt

Gutter 0-5 år

Gutter 6-15 år

Gutter 16-19 är

Sum totalt gutter

Jenter 0-5 år

Jenter 6-15 år

Jenter 16-19 år

Sum totalt jenter

Totalt antall barn

Kilde : Statistisk sentralbyrå

Hasvik
25

7

2t

7

14

74

Breivikbotn
10

4

11

t2

13

50

2020
36

62

27

125

2020

35

6l
23

l19

244

Sørvær
12

4

10

0

5

31

Totalt
47

15

42

l9
32

155

2025
36

64

31

131

2025

36

69

23

128

259

2030
39

70

30

139

2030

36

66

30

132

271

Tallene viser god stabilitet i de ulike aldersgruppene, og i fordelingen mellom gutter og jenter.

Dette g¡ør det mer forutsigbart med tanke på å planlegge for fremtidig fysisk aktivitet for
disse aldersgruppene.
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2.2 Kommu nens folkehelsep rofil

Årlig utarbeider Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for hver kommune i landet.
Folkehelseprofilen for Hasvik kommune for 20t5 viser blant annet:

o at vi har en høyere andel aleneboere over 45 år enn i landet som helhet
c at andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået
o atfrafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet
o 4! vi ikke skiller oss ut fra landet som helhet når det gjelder andelen barn som bor i

husholdninger med lav inntekt
o at vi har en høyere andel enslige forsørgere med barn enn landet forøvrig
o at vi ligger over landsnivået når det gjelder gode resultater på vannkvalitet og stabile

vannforsyninger
o at forventet levealder for kvinner og menn er lavere enn i landet som helhet
o at vi har en større andel innbyggere med hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes

enn landet forøvrig
o at andelen innbyggere med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 fu er

høyere enn i landet som helhet

Hasvik kommunes folkehelseprofil for 2015 er vedlagt denne temaplanen som vedlegg B, og
der finner man utfyllende informasjon om de ulike måleindikatorene.

Det gode liv på Sørøya,ll Foto: Anne Olsen-Ryum
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3 Hasvik kommunes målsettinger for idrett, friluftsliv
og fysisk aktivitet

Hasvik kommune velger âfølge Helsedirektoratets anbefalinger, og vedtar fiølgende

Hovedmål:
- Alle voksne innbyggere i Hasvik kommune bør være i minimum 30
minutters fysisk aktivitet hver dag.
- Alle barn i Hasvik kommunebør være i minimum 60 minutters fysisk
aktivitet hver dag.

Hovedmålsettingene skal oppnås ved er å tilrettelegge for et allsidig og kvalitatiø godt
idretts- og friluftsliv i Hasvik kommune. Ved bedre tilrettelegging vil en øke aktiviteten
innenfor disse områdene. Målsettingen søkes nådd gjennom å forbedre allerede eksisterende
anlegg og bygge nye anlegg tilpasset de ulike aktiviteter. Det legges vekt på å etablere anlegg
med allsidighet innen den enkelte skolekrets. Skolekretsene samsvarer med de tettest
befolkede områdene i kommunen. For barn og unge vil et økt fokus pä økt fysisk aktivitet
som en del av det daglige, pedagogiske opplegget i barnehager og skoler kunne bidra til at

målet om 60 minutters aktivitet oppnås for de aller fleste barna.

Etter følgende prioriteringer settes følgende delmål for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Delmål 1: Hasvik kommune ønsker at idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal være et
tilbud til alle, uansett bosted, alder, kjønn og fysisk tilstand. Det å være i bevegelse har
betydning både for den enkelte og for lokalsamfunnet, og dette må verdsettes slik at det
frivillige idrettsarbeidet blir ivaretatt og videreutviklet.

I denne sammenheng er idretts-, friluftslivs- og aktivitetsanlegg en nødvendig forutsetning og
en meget stimulerende faktor. Anlegg og arealer til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bør
tilrettelegges for maksimal utnyttelse av fastboende og feriegjester gjennom hele året og
gjennom hele døgnet i den grad det er mulig. Dette vil være med på ä g¡øre Hasvik kommune
mer attraktiv som bosted og feriested. Dette vil i stor grad kunne bidra til å tilfredsstille
intensj onene i Folkehelseloven.

<Lov om universell utforming> setter fokus på at nye anlegg som etableres skal kunne
benyttes på tvers av alder og funksjonsnivå, noe vi må være bevisste på når det gjelder
fremtidige etableringer. Nybygg og store ombygginger av bygg stiller krav til tilrettelegging
for adkomst og bruk, og dette bør i størst mulig grad også etterleves dersom man tar i bruk
gamle bygg til felles aktiviteter. Når det gjelder utearealer bør man i størst mulig grad forsøke
äfølge målkravene til universell utforming der dette er mulig.

Delmål 2: Stimulere befolkningen til et tradisjonelt friluftsliv, både med og uten
motorisert ferdsel i utmark.

Vi ønsker ä øke interessen for friluftsliv blant befolkningen gjennom tilrettelegging og
bevisstgjøring, samt ä øke ansvarsfølelsen for å bevare naturområder gjennom å benytte dem
på et bærekraftig vis. Det å legge til rette for turstier, grillsteder, gapahuker o.l. kan bidra til at
befolkningen lettere får smaken på denne typen aktiviteter.
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Parallelt med dette bør man vinterstid synliggjøre at man i tillegg til den tradisjonelle
scooterkjøringen, også kan bruke snøscooter som et transportmiddel frem til et visst punkt i
scooterløypa. Dette kan man så benytte som base for tradisjonelle friluftsaktiviteter som

skigåing, aking og isfiske. Det vil kunne skape ekstra vinteraktivitet i de periodene hvor det er
lite snø i lavereliggende områder i kommunen.

Hovedhensikten er å få en økt interesse for friluftsliv blant befolkningen. Det skal være lett å

drive friluftsliv, og alle skal kunne være med på dette uavhengig av funksjonsnivå. Arealene
må være lett tilgjengelige og åpen for alle i den grad det er mulig, samtidig som bruk av

områdene ikke skal medføre varige skader på naturen.

For at friluftstradisjonen ikke skal dø ut, er det viktig älære bama opp til å bli glad i natur og

friluftsliv. I en tid med store miljøødeleggelser er det også viktig atbarna stimuleres til åta
ansvar for sitt miljø.

4 Hasvik kommunes målsettinger for anleggsutbygging og
sikring av arealer for idretto friluftsliv og fysisk aktivitet

Ved tilrettelegging og utbygging av anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
står både offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor en rekke utfordringer og
praktiske oppgaver.

Det er derfor viktig äha et bilde av hvilke utfordringer Hasvik kommune vil møte og hvilke
virkemidler som eventuelt kan settes inn for å mestre dem. Det kan være behov for både

offentlige virkemidler, samt virkemidler gjennom næringsliv og organisasjoner.

4.1 Definisjoner, klassifisering av anlegg og områder

I arbeidet med kommunal temaplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet velger vi å benytte de samme definisjonene som Kulturdepartementets veileder
<Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015>>. For l.tterligere
informasjon om finansieringsbetingelser og krav til søker utover det som gis i dette
delkapittel, henviser vi til vedlegg D eller veilederen.

4.1.1 Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt

egenorganisert fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til bygging ogl eller rehabilitering

av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for

alle), og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eier og/ eller driftsformer. Anleggene må

som hovedregel tilfredsstille konkurransekravene til takhøyde og aktivitetsflate. Eventuelle

avvik her må søkes godkjent av departementet. Dimensjonering/utforming av

garderobeanlegg og tilpassing til funksjonshemmede må tilfredsstille dagens krav.
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Tilskuddene er knl4tet direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer som

garderober, lys mv. Anlegget skal være universelt utformet.

Som hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil ll3 av godkjent kostnad til bygging og/

eller rehabilitering av ordinære anlegg. I Finnmark kan man i tillegg få pluss 25 Yo av

anleggskostnadene i tilskudd. Enkelte anleggstyper har særskilte tilskuddsbeløp (andel og

maks sum), sjekk veilederen.

Eksempel på ordinære anlegg kan være;

o Aktivitetssal
o ldrettshall
o Fotball- og friidrettsanlegg
o Friluftsanlegg (eks turveier, turløyper og turstier)
o Svømmehall
o Motorsportsanlegg
o Skianlegg/ Skiheis
. Lysløype

Noen av disse anleggstyper kan, under bestemte forutsetninger, klassifiseres som fylkesanlegg
eller riksanlegg. Dette er i liten grad en aktuell problemstilling i Hasvik kommune.

4.1.2 Nærmiljøanlegg

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilkn¡ning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg
menes kun utendørsanlegg (det vil si anlegg uten tak).

Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet,
primært for barn og ungdom (6-19 är), men også for lokalbefolkningen forøvrig. Det er et
krav at nærmiljøanleggene er universelt utformede og åpne for alle brukere. Rene
redskapslekeplasser faller utenfor ordningen (à la skolegårder og lekeplasser). Det forutsettes
at eventuelle lysanlegg er inkludert i det enkelte anlegget.

Anlegget må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent, samt inngå i den kommunale planen
som omfatter idrett og fysisk aktivitet, dersom de har en investeringskostnad på mer enn kr
600.000,-. Det vil imidlertid være en fordel om også mindre anlegg inngår i den kommunale
planen.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Nedre beløpsgrense for
godkjent kostand er kr 50.000,- (tilskudd kr 25.000,-), mens grunnlag for tilskudd er begrenset
oppad til kr 600.000,- (tilskudd kf 300.000,-).

Nærmiljøanlegg er vanligvis ikke beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens regler
og bestemmelser.
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Eksempel på nærmilj øanlegg:

o Skilek-anlegg
. Trimparker
. Anlegg for parkour
o BMX/ Offroad/ trick/ferdighetsløype

4.1.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

Der ikke annet er bestemt gjelder de generelle vilkårene for tildeling av spillemidler til
idrettsanlegg. Det stilles krav til universell utforming der anleggets beliggenhet gjør dette
relevant.

Dersom søkere på tilskudd til lø)¡petiltak og overnattingshytter i ûellet ikke er foreninger
tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT), andre frivillige lag og foreninger med samme
formål som DNT, og fiellstyrer (ihht Fjelloven), skal vedtektene forhåndsgodkjennes av
departementet. Søkere om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet kan være
sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes landsforbund eller Norsk Friluftsliv.

Søker må ha tinglyst rett til bruk av grunnen der anlegget ligger (av minimum 30 års varighet
der avtale gjøres om anlegg på kommunal, fylkeskommunal eller statlig grunn). Ved
remerking og nymerking av stierlløyper må det foreligge tillatelse fra grunneier. Alle tiltak
skal være åpne for fri benyttelse av allmenheten.

Nedre grense for godkjent kostnad er kr 150.000,- for ovemattings- og sikringsh¡ter, og kr
20.000,- pr løypetiltak.

Anlegget bør iwrgä i kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Anleggseier
plikter å holde anlegget åpent for egenorganisert idrettslig/fysisk aktivitet i 30 är fra
ferdigstillelse.

Det gode liv på Sørøya,III Foto: Kim Are Walsø
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4.2 Målstyrt anleggsutbygging

Den store utfordringen innenfor anleggssektoren er å få til en målrettet anleggsutbygging i
samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger og de overordnede målsettinger for
arbeidet innen idretts- og friluftssektoren.

Utarbeidelse av kommunale langtidsplaner for anlegg og områder for friluftsliv er en

forutsetning for å kunne gjennomføre en målrettet anleggsutbygging, og er dermed det
viktigste virkemiddel for dette.

A sikre tilstrekkelige arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i kommunens
arealplanarbeid er et sentralt virkemiddel for muligheter til fysisk aktivitet og er en stor

utfordring for alle.

Behov for arealer til lek, idrett og friluftsliv som avdekkes gjennom planarbeidet, må sikres

gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

4.3 Generelt om finansiering av investering og drift

Utbyggingskostnader
En god finansiering av investeringsutgiftene ved anleggsutbygging er ofte en stor utfordring.
Finansieringsmulighetene er mange, og hovedtrekkene er:

o Egenkapital
. Dugnad
. Tilskuddfrakommune/fylkeskommune
o Lån
o Gaver
. Spillemidlerfrakulturdepartementet

Den delen av finansieringsplanen de ovennevnte mulighetene utgjør varierer betydelig fra de

ulike anlegg og anleggseiere.

Godkjenning av anlegg
Det er kommunen som godkjenner de aller fleste anleggsplaner.
Den kommunale godkjenningen av planer for det enkelte idrettsanlegg omfatter

o Idrettspolitiske forhold - er behovet for anlegget dokumentert gjennom
kommunedelplanens handlingspro gram?

o Idrettsfaglige forhold - er anlegget planlagt i samsvar med idrettens bestemmelser og
krav til utforming?

o Anleggstekniske forhold - er de tekniske løsninger og materialvalg i tråd med
bestemmelser og krav?

o Er de estetiske og miljømessige sider ved planene tilfredsstillende ivaretaft?
o Er det redegjort godt nok i forhold til om anlegget er universelt utformet?
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Informasjon og rådgivning
Informasjon og rådgivning om anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en

offentlig oppgave. I Hasvik kommune legges denne oppgaven først og fremst til plan- og
strategileder, folkehelsekoordinator og teknisk etat. Denne virksomheten omfatter blant annet:

o sikring av arealer for friluftsliv
o planlegging av anlegg og områder
. utbygging og gjennomføring av tiltak
. forvaltning, drift og vedlikehold - teknisk, økonomisk og idrettslig.
o finansiering for sikring av arealer, utbygging og tilrettelegging
o finansiering av driftskostnader
o fortløpende bistand ved utarbeidelse av søknader om spillemidler

Det er viktig at informasjonen og rådgivningen kommer inn på et tidlig tidspunkt i
planleggingsfasen da dette vil lette arbeidet videre med godkjenning av planene.

Befolkningen må stimuleres slik at det blir interessant å drive med friluftsliv. Dette kan gjøres

gjennom miljøopplæring i barnehager, skoler i helsesektoren og gjennom ulike aktivitetstiltak
i nærmiljøet i kommunal regi eller i samarbeid frivillige lag og foreninger.

Kommunen bør prioritere tiltak som bedrer tilgjengeligheten og som bidrar til økte
kunnskaper om nærområdene. Tilrettelegging av områder for rullestolbrukere/
bevegelseshemmede bidrar til økt tilgjengelighet, og vil være et slikt tiltak.

Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold av anlegg og områder for idrett og friluftsliv er ofte en svært

arbeidskrevende og delvis kostnadskrevende oppgave og for mange anleggseiere en betydelig
utfordring.
Det er av stor betydning å få vurdert alle sider ved driftsproblematikken tidlig i planfasen
samt ha gode planløsninger. Dette for å senere ffi en god og rasjonell drift av anlegget.

Det er et krav ved tildeling av spillemidler at det sammen med søknaden er lagt ved
opplysninger om drift og vedlikehold som skal omfatte blant annet:

. Kalkulerte driftsutgifter og driftsinntekter
o Organisering av driftsopplegget
o De tekniske forutsetninger for driften

Det skal settes av midler til vedlikehold og drift av anlegget for å sikre verdien av dette. Dette
skal dokumenteres gjennom budsjett m.m. Midlene kan delvis skaffes til veie gjennom
kommunale stønader, men størstedelen av inntektene må komme gjennom egeninnsats fra
idrettslaget der de står som anleggseiere. Det er ikke mulig å søke spillemidler til drift av

anlegg.
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Prioritet Type anlegg/
område

Sted Status Prosjekteier/
kommentarer

I Flerbrukshall Hasvik Ikke
gjennomført

Prosj ekteier: Ikke avklart.

Hallen var tenkt bygd over
eksisterende kunstgressbane.
Forprosjektet avklarte at dette ikke
var mulig å få til på grunn av
høyde på hallen som ville bli
liggende inntil sikkerhetssonen til
flyplassen.

2 Lysløype Breivikbotn Ikke
gjennomført

Prosjekteier: BGIL
Dagens styre er usikre på om
tiltaket var forankret i styret.

Forprosjektet avklarte at aktuell
trase ville krysse over
eiendommene til flere private
grunneiere. Disse var ikke villige
til å avgi eiendom til dette
formålet.

a
J Lysløypel

varmestue
Korsvikdalen Ikke

gf ennomført
Prosjekteier: HIL

HIL eier lysløype-nettet, og
arbeider videre med eventuell
restaurering av dette. De ønsker
også å benytte området i Kvannlia
til et skilek-anlegg.

4 Fiskedammer
som biotop-
forbedring

Risvåg Øst Delvis
ferdigstilt

Prosjekteier: Hasvik kommune

Dessverre lot man NVE som
prosjektleder avslutte arbeidet før
de hadde gjennomført prosjektet
fullt ut ihht. planene. Her vurderes
en ferdigstillelse i kommunal regi.

5 Resultatvurdering av forrige planperiode

Prosjektgruppen har i samarbeid med Idrettsrådet i Hasvik kommune foretatt en

resultatvurdering med hensyn til de tiltak som var prioritert i fonige planperiode:
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5 Skitrekk/
Alpinanlegg

Breivikhøgda Ikke
gjennomført

Prosjekteier: SIL

Idrettslaget ble lagt ned.

6 Crossbane Risvåg Ikke
gjennomført

Prosjekteier: ikke avklart, men
<alle> som ønsket banen forventet
at Hasvik kommune skulle stå

ansvarlig.

Hasvik kommune har avsatt
område til formålet i arealplanen,
og bidratt med kart o.l. til ulike
interimstyrer. Det private initiativet
til å iverksette tiltak i området har
imidlertid uteblitt.

7 Lysløype Sørvær Ikke
gjennomført

Prosjekteier: SIL

Idrettslaget ble lagt ned.

I Belysning i
alle
ballbingene

Hasvik,
Breivikbotn
og Sørvær

Ferdigstilt Prosjekteier: Hasvik kommune

Det er etablert lysstolper med
armaturer rundt alle de tre
ballbineene i kommunen.

9 Turløyper
tilpasset
funksjonshem
mede

Generelt
rundt i
kommunen

Noe er
gjort, men
ikke mye

Prosjekteiere: Diverse lag og
foreninger

10 Ski-lek
anlegg

Breivikbotn
barnehage

Delvis
gjennomført

Prosj ekteier: Hasvik kommune

Man har ryddet kommunal grunn
og etablert bl.a. akebakke. Ble
mindre omfang enn ønsket da det
viste seg at en del av grunnen var
privat eid.

I gjennomgangen drøftet vi også årsakene til at ikke flere av tiltakene ble gf ennomført som
planlagt. Blant de ting som kom opp var dårlig/manglende forankring når det kom til eierskap
og ansvar for gjennomføring, og for dårlige forstudier for å avdekke lovkrav, fysiske
begrensinger og eierskap til grunnen det som ble angitt som hovedårsak for manglende
gjennomføringsevne.

Det at man i liten grad har gjennomført tiltak i henhold til den forrige planen, betyr det ikke at

det ikke er gjennomført andre tiltak for etablering av idrettsanlegg og tilrettelegging for annen

fusisk aktivitet:

Hasvik kommune - Temapløn for idrett, friluftsliv og fysisk qktivítet, 20 I 6-20 I 9
18



Navn på tiltak Etabl. år Totalkostnad Finansiering
Nytt kunstgress på
Hasvik stadion

2014 Kr 2.214.000,- Spillemidler: kr 923.000,-
Gaverl tilskudd: kr 1.000.000,-
Kommunale midler: kr 29I.000,-

Tufteparken
Hasvik

201s Kr 470.000,- Gjensidigestiftelsen: kr 1 90.000,-
Kommunale midler: kr 195.000,-
Hasvik kommune (drift): kr 45.000,-
Dugnad: kr 40.000,-

Treningsstudio i
Breivikbotn

20rs Kr 500.000,- Hasvik kommune (ddft): kr 100.000,-
Kommunale midler: kr 260.000,-
Bolyst-midler: kr 60.000,-
Frisklivssentralen: kr 50. 000,-
Ungdomsrådet: kr 30.000,-

BLEST: UU sosial
møteplass,
lekeplass, UU
gangveier i
Breivikbotn havn

2009-201s Kr 4.600.000,- BLEST-tilskudd: kr 1.000.000,-
Signal-tilskudd: kr 900.000,-
FFK-rilskudd: kr 430.000,-
Hasvik kommune: kr 1.800.000,-
Dugnad: kr 470.000,-

Merking av diverse
turløyperl oppsett
trimkasser

2009-dd Kr 10.000,- Komm. midler: kun kopikostnader
Dugnad: kr 10.000.-

Poster for
turorient. og
toppturer

2010-dd. Kr 20.000,- Komm. midler: kun kopikostnader
Dugnad: kr 20.000,-

Hasvik golfbane,
6-hull treningsbane
på ca 19.000 m2

2007-dd. Kr 250.000,- Hasvik kommune, tilskudd: kr 5.000,-
Egne midler: kr 45.000,-
Dugnad: kr 200.000,-

Anlegg/ områder som er tilrettelagt utenom prioriteringene i forrige planperiode:

Sammenstillingen viser at det totalt er investert ca kr 8.150.000,- i anlegg og områder for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet de siste årene. Kun et av anleggene er søkt delfinansiert via
spillemidler (rehabiliteringen av kunstgressbanen på Hasvik Stadion).

Tufteparken Hasvik Foto: Bente O. Husby
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6 Beskrivelse av nåsituasjonen i Hasvik kommune

6.1 Oversikt over idrettsanlegg i Hasvik kommune

Anleggsoversikten er gjort med bakgrunn i Kulturdepartementets register over idrettsanlegg
og spillemiddelsøknader (www.idrettsanlegg.no), samt kontakt med de enkelte lag og

foreninger i kommunen. I kommunen eksisterer det i følge kartleggingen23 anlegg, men 6 av

anleggene er avstengt eller nedlagt. Av de 17 anleggene som er i bruk, er 7 av anleggene eid
av kommunen. Anleggene varierer fra gymsaler og fotballbane, til lysløype, svømmeanlegg
med mer.

Kommunen stiller de kommunale gymnastikk- og aktivitetssalene gratis til rådighet for lag og

foreninger. I tillegg tilbyr kommunen gratis folkebad i svømmebassenget to timer hver fredag
(familier) og en time tirsdager (voksne). For leie av svømmebasseng i privat regi betales en

årsavgift på kr 1 .3I7,-. Hver familie/ gruppe disponerer da basseng og garderobe i en time i
svømmesesongen. For engangs leie i privat regi (for eksempel i forbindelse med

<svømmebursdag> e.l.) betales en leie pàfu 220,- pr time.

Svømmebassen

Eier Beskrivelse AnnetAnleggsnr Anleggsnavn Anleggstype

28,3 x 10,3 m Eksisterende20t500t20U
20rs00t202

Sørvær
samfunnshus

Grendehus SSH

20x10m Eksisterende2015000102 Sørvær skole Gymsal HK

20x10m Eksisterende201 5000801 Hasvik skole Gymsal HK

Gymsal HK 20x10m Eksisterende2015000201 Breivikbotn skole

BSH 72,3 x9,4 m Eksisterende2015000901/
20ts000902

Breivikbotn
samfunnshus

Grendehus

2015001001 Hasvik samfunnshus Grendehus HSH 8,3 x7,6 m Eksisterende

Beskrivelse AnnetAnleggsnr. Anleggsnavn Anleggstype Eier

Svømmebasseng HK 12,5 x 8,5 m Nedlagt2015000701 Sørvær skole

Br-botn skole Svømmebasseng HK I2,5 x 8,5 m Eksisterende201s000202
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Fotballb balløkke

Støttean idrettshus

AnnetAnleggstype Eier BeskrivelseAnleggsnr Anleggsnavn

S-G 105x67m Eksisterende,
Kunstgress

201 s000601 Hasvik stadion Fotball

28x38m Eksisterende,
Kunstgress

201 5000803 Hasvik skole Ballbinge HK

Eksisterende,
Kunstgress

Breivikbotn skole Ballbinge HK 28 x38 m20r5000203

Ballbinge HK 28x38m Eksisterende,
Kunstgress

2015000704 Sørvær skole

Nedlagt2015000101 Sørvær stadion Fotball SE 100x60m
Fotball HK 105x64m Nedlagt201 s000301 Breivikbotn stadion

Eier Beskrivelse AnnetAnleggsnr. Anleggsnavn Anleggstype

Lysløype HIL 2500 m I delvis drift,
planlegges
opprustet

201 s000s01/
2015001601

Hasvik lysløype

NedlagtBr-botn lysløype Lysløype BIL 2500 m201 5000302

??m NedlagtIkke registrert Sørvær lysløype Lysløype SIL

Beskrivelse AnnetAnleggsnr Anleggsnavn Anleggstype Eier

EksisterendeIdrettshus SIL 60-70 m2201 s00 1 301 SIL Skihytte

Idrettshus S-G 150 m2 Eksisterende201s000603 S-G Klubbhus

SE 200 m' NedlagtIkke registrert SIL Klubbhus Idrettshus

40 m2 EksisterendeIkke registrert SHK Klubbhus Idrettshus SHK
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Anleggsnr Anleggsnavn Anleggstype Eier Beskrivelse Annet

2015001 102 Hasvik skytebane Skytebane HS 300 m Eksisterende,
Behov for
opprusting

2015001 101 Hasvik skytebane Skytebane HS 200 m Eksisterende,
Behov for
opprusting

Forklaringer:

SSH : Sørvær Samfunnshus

BSH : Breivikbotn Samfunnshus

HSH : Hasvik Samfunnshus

HG: Hasvik Grendelag

HK: Hasvik kommune

HIL: Hasvik idrettslag

HS: Hasvik Sk¡.ttarlag

BIL : Breivikbotn idrettslag

SIL: Sørvær idrettslag

SE: Sørvær eiendom

S-G : Fotballklubb Sørøy-Glimt

SHK : Sørøy Havf,rskeklubb

Kommunen har i tillegg tre definerte friluftsområder ved Kvithellvannet, Sandvika og i
Taborshavn. Ved Kvithellvannet er det badebrygge/badeplass, fiskeplass og grillsted, samt at
turstien ned til Kvithellhula er merket. Sandvika har grillplass med benker, dusj og toaletter,
samt et avgrenset område for camping. I Taborshavn er det grillplass og fl¡ebrygge
m/landgang.
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6.2Den frivillige aktiviteten i bygdene våre

Idrett og friluftsliv aktiviserer mange mennesker i Hasvik kommune. Vi har i dag 3 registrerte
idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. I tillegg finnes det en rekke andre

frivillige lag og foreninger der innbyggerne har gätt sammen om å etablere ulike organiserte
aktivitetstilbud.

Noen av idrettslagene har gitt uttrykk for at det ikke er et optimalt tilbud på anleggssiden, noe

som begrenser deres aktivitet. Dette gjelder spesielt for kapasitet i gymsalen på stedet Hasvik,
samt utstyrsinnhold i gymsalene på alle tre stedene.

Når det gjelder friluftsliv har vi fått merket en del turstier i kommunen. Blant disse er Hasvik
kommunes bidrag til prosjektet "Fotefar i Nord", en merket sti fra Sandvika til fiellhula i
Nordsandfiorden og tursti til Kvithellhula, samt flere merkede turstier i et eget turkart for
Sørøya som helhet (som er produsert i samarbeid med Hammerfest kommune). Kommunen
har i tillegg mange populære utfartsområder, både for turgåing, bærplukking, jakt og fiske.

Folkehelsekoordinatoren har gjennomført en kartlegging av all fysisk aktivitet som drives helt
eller delvis organisert i Hasvik kommune, og saÍìmenstillingen er lagt ved som vedlegg C til
denne temaplanen. Denne oversikten viser et godt og variert tilbud. I tillegg kommer alle de

ulike treningsmulighetene som hnner sted i uorganisert form, som omfatter alt fra gåturer
langs vei og turer til fiells, til trening i Tufteparken Hasvik og i treningsstudioet på

<Gammelskolen> i Breivikbotn.

Det gode liv på Sørøya,IY Foto: Anne Olsen-Ryum
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6.3 Aktivitetsfremmehde tiltak i kommunal regi

Det er et mål at fysisk aktivitet og friluftsliv i størst mulig grad skal integreres som en naturlig
del av den kommunale tjenesteproduksjonen.

I barnehager og skoler skal det å være aktiv og det å beny'tte de naturgitte fortrinn være en del

av det pedagogiske opplegget: Uteområdene rundt barnehager og skoler er samlingspunkt og

lekeplass for barn, også i fritiden.

Barnehager
Barna i bamehagene skal oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i
natur, miljøvern og samspill i naturen. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og

aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Barnehagene skal inkludere friluftsaktiviteter og

utelek i barnehagens hverdagsliv slik atbarna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til
ulike årstider og opplever glede av å ferdes i naturen.

Turer i nærområdet, samt bamehagens uteområde/ lekeapparater, skal gi barna gode erfaringer
med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer slik at de videreutvikler sin
kroppsbeherskelse og motorikk og samtidig opplever kroppslig mestring. Barnehagene skal

synliggjøre hvordan de jobber med disse temaene gjennom årsplan og temaplaner.

Skoler
Kroppsøving er det faget i skolen som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang
bevegelsesglede. Faget skal medvirke til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon
ved å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet sammen med andre. Elevene skal bla lære å
praktisere og verdsette trygg ferdsel og opphold i naturen. I faget skal elevene tilegne seg

kunnskap om trening, livsstil og helse og bli motivert til aktivitet og trening. Skolenes

uteområde og nærmiljø er også fine arenaer for tverrfaglige opplegg med læringsmål fra flere
fag som kan gi en praktisk og variert undervisning.

Hasvik kommune har enkelte høst- og vårsemester kjørt (Gå til skolen>-aksjoner som en del
av sitt trafikksikkerhetsarbeid. Her gikk eller syklet ca 90 o/o av skolelevene til og fra skolen i
omtrent to måneder. Et slikt tiltak er et godt bidrag for å sikre bama en del av de 60 minuttene
med anbefalt fysisk aktivitet, i tillegg til at de lærer seg å håndtere trafikkbildet, undre og

observere på skolevei, bygge sosiale relasjoner utenom skolens områder m.m. Kostnaden pr
semester er på kr 6.000,-, som ble fordelt på skolene i henhold til oppnådd målsetting.
Midlene må benyttes på utstyr som skaper aktivitet utendørs i skolegården.

Satsing på folkehelse
Folkehelseloven definerer folkehelse som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen

fordeler seg i en befolkning. Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke
faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som besk¡ter mot helsetrusler, samt

arbeid for enjevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

I kommunens folkehelsearbeid har man etablert frisklivssentralen som et verktøy for å få en

koordinert satsing på dette feltet. Her samarbeider folkehelsekoordinator (som også er

ergoterapeut) med fysioterapeut, helsesøster, rus- og psykiatritjenesten og lege.

Frisklivssentralen tilbyr aktiviteter på dagtid, som varierer fra gåturer til trening i styrkerom.
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I tillegg har kommunen iverksatt en del lavterskeltiltak for å sikre at flest mulig, uavhengig av

bakgrunn og inntekt, skal kunne delta i ulike aktiviteter;

o Det affangeres gratis folkebad for hele familien på fredager kl. 18-20.
o Det affangeres gratis folkebad for voksne på tirsdager kL.20-21
o Gymsalene leies ut gratis til lag og foreninger (noe som igjen bidrar til at

treningskontingentene kan settes svært lavt sammenliknet med andre kommuner. For
eksempel koster turn kr 175,- pr bam pr år, mens fotball koster Iç 250,- pr år pr barn i
treningskontignet. I tillegg er det søskenrabatt og familiekontingent dersom det er flere
som trener).

o Kommunen har, i samarbeid med HIL, Hasvik Turn og FK Sørøy Glimt, etablert en

tuftepark på Hasvik. Dette er en utendørs treningspark som er äpen24l7, året rundt.
o Kommunen har etablert et eget treningsstudio på <Gammelskolen> i Breivikbotn. Alle

innbyggere over 18 år kan betale kr 200,- for å få tildelt nøkkel (ellers ingen andre

kostnader), og studioet er åpent kL.06-22 hver dag året rundt. De i alderen 15-18 år

kan trene sammen med en voksen.

Boligområder
Når det gjelder lekeplasser rundt om i boligområdene, er det ikke mange av disse. Det har

vært beregnet at lekeområdene i barnehagene og på skolene skal kunne benyttes som
lekeplasser. Det er også etablert/skal etableres nye lekeområder i tilknytning til pågående

stedsutviklingsprosjekter i Breivikbotn og Hasvik, slik at behovet for lekeplasser rundt om i
bygdene ansees som lite.

Den nye Plan- og bygningsloven fra årr 2010 krever at kommunene i forbindelse med

etableringer av nye boligfelt skal stille krav om lekeplasser i nærområdet. I den forbindelse er

det behov for å etablere lekeplass i tilknyning til det nye boligfeltet <Vardhaugen> på stedet
Hasvik. Dette er hensyntatt i ny økonomiplan.

Stedsutvikling
Gjennom BlEST-prosjektet har man gjennomført store ombygninger av Breivikbotn havn.

Det er etablert universelt utformet strandpromenade, danseplatt med scene, lekeplass og
sosiale møteplasser, som stimulerer til aktivitet i bygda. En tilsvarende prosess er iverksatt for
stedet Hasvik, der prosjektet <Hasvik - Porten til Sørøya>> skal legge til rette for sosiale

møteplasser og aktivitet i nærområdene rundt Hasvik havn. Ønsket er blant annet å etablere et

sosialt område med grusvandringer, kunstneriske elementer, benker, grillplasser og noen

enkle lekeapparater. I forbindelse med omleggingen av kloakken er det nå mulig å kunne bade
på sandstranden. Her ønsker man at det etableres en enkel stranddusj
m/omkledningsmuligheter, forbedret adkomst ned til stranda og en badeplattform i sjøen.

Hasvik kommune har i tilknyning til de definerte friluftsområdene i Sandvika, på Kvithellan
og i Taborshavn forsøkt å bidra med tilrettelegging for allsidig bruk. Også her er det nok rom
for forbedringer og generelt bedre vedlikehold.
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7 Forslag til tiltak

Gjennom dialogmøter med Hasvik Idrettsråd, folkemøte og innspill i forkant av og under

offentlig gjennomsyn, har prosjektgruppen mottatt en rekke forslag til hvilke tiltak som bør

tas med i temaplanen og iverksettes i Hasvik kommune.

I dette kapittelet presenteres de ulike forslagene med tilhørende begrunnelser, men de

rangeres ikke innbyrdes (dette gjøres i kapittel 8). Tiltakene under kapittel 7 .1,1 .2 og 7.3 kan

kvalifisere til søknader om delfinansiering via ordningen med spillemidler, mens de ulike
tiltakene beskrevet i kapittel 7.4 mä beregnes finansiert via andre kanaler. Alle innkomne

forslag til tiltak er tatt med i disse beskrivelsene.

7.1 Ordinære anlegg

Beskrevne behov for tiltak innenfor ordningen ordinære anlegg, det vil si anlegg for
organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet:

Navn på
tiltaket

Idrettshall: VEFAS-hallen i Hasvik (eventuelt utvidelse av
aktivitetsflaten i gymsalen på Hasvik skole)

Anleggseier Hasvik kommune (HK)
Sted Hasvik (på området der VEFAS-hallen ligger i dag, eventuelt ved skolen)

Anleggsnr Vil være en nyetablering, eventuelt en utvidelse av

Målgruppe Brukere i alle aldersgrupper, men spesielt tilrettelagt for barn og unge og

mennesker med nedsatt funksj onsevne.

Begrunnelsen Det er i dag mangel på hallkapasitet i Hasvik kommune. På stedet Hasvik
er kapasitet i gymsalen sprengt, så noe lag i Hasvik har leid lokaler i
samfunnshuset for sine treninger. For flere av idrettene er gymsalene i
kommunen for små i forhold til krav om spilleflate og høyde under taket.

En etablering av idrettshall vil kunne îrigSøre kapasitet i gymsalene til
andre idretter. Hallen vil også kunne brukes til andre større arrangementer,

som konserter, dansegallaer og større konferanser/messer.

Beskrivelse Dagens VEFAS-hall blir brukt til kildesortering. Hasvik kommune er i
dialog med VEFAS om kostnadene ved en eventuell overtakelse av hallen.
Tanken er da à ruste opp hallen slik at den får en aktivitetsflate på 16x24
meter. Garderober, utstyrsrom, lagringsplass mv må etableres i nytt
tilbygg. Innspill fra Hasvik idrettslag sier at dersom man ikke bygger et

idrettsareal som er tilpasset tumernes behov i forhold til tekniske krav, kan
man ikke se at en <kaldhall> vil løse dagens utfordringer i gymsalene.

Foreslår derfor at gymsalen på Hasvik skole i så fall bygges ut dersom
man ikke går for en idrettshall som tilfredsstiller deres behov. En kaldhall
vil ikke være tilskuddsberettiget.

Annet Uansett om man rehabiliterer hallen eller bygger ut ved Hasvik skole, og
utformer tiltaket ihht. kravene i spillemiddelordningen, kan en

aktivitetsflate av denne størrelsen utløse tilskudd pâ ll3 av godkjente
kostnad, inntil maksimum kr 4.000.000,- (se veileder s. 31). Anlegg i
kommuner i Finnmark kan få et tillegg pà25 o/o av ordinært tilskudd (se

veileder s. 24). Dette innebærer at en investering i idrettshall av denne

størrelsen på minimum kr 12.000.000,- (men blir antakelig en del dyrere)
vil kunne utløse et tilskudd på maksimum kr 5.000.000,- fra spillemidlene.
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Navn på
tiltaket

Lysanlegg: Rehabilitering og utvidelse av lysløypen i Hasvik

Anleggseier Hasvik Idrettslag (HIL)
Sted Hasvik (fra Hasvik skole, via Kvannlia og opp i Korsvikdalen)
Anleggsnr 201 5000501/ 201 5001 601

Målgruppe Brukere i alle aldersgrupper, herunder også bam og unge

Begrunnelsen Dette er et lavterskeltiltak som stimulerer til både organisert og
uorganisert aktivitet, og som bidrar til allsidig utnyttelse av området.

Beskrivelse Dagens lysløype begynner å bli slitt med tanke på stolper og lysarmaturer,
slik at en del av disse må skiftes ut. I tillegg ønsker man å fullføre
lyssettingen av den eksisterende traseen for skiløypen, slik at men får en

helhetlig lyssatt løype øverst i Korsvikdalen.Løypa er i helårlig bruk; til
fotturer om sommeren og som skiløype vinterstid.

Annet HIL har gjort befaring, og holder på å estimere kostnadene for en

opprusting av lysløypen. Dersom det er PCB-holdige armaturer som skal
utskiftes, kan dette kvalifisere til særskilte tilskuddsbeløp fra spillemiddel-
ordningen. Man kan fa inntil ll3 av godkjente kostnader til utvidelse av

lysanlegget, maksimalt kr 700.000,-. For armatur med PCB økes

tilskuddet til50 % av godkjente kostnader (se veileder s.26). Anlegg i
kommuner i Finnmark kan få et tillegg pä25 o/o av ordinært tilskudd (se

veileder s.24).

Navn på
tiltaket

Friluftsanlegg: Hasvikparken

Anleggseier Ikke endelig avklart. Hasvik Vel (som arbeider med utvikling av bygda
Hasvik) er et alternativ, eventuelt samarbeid med andre lag og foreninger?
Velforeninger kan ikke søke om tilskudd til ordinære anlegg.

Sted Hasvik (knytte seg til eksisterende lysløype og anleggsveier i området fra
Hasvik skole, opp giennom Korsvikdalen og opp til Vannbakken)

Anleggsnr Vil være en nyetablering
Målgruppe Brukere i alle alders- og målgrupper. Målet er å tilrettelegge turløypen på

en slik måte at den er mest mulig universelt utformet.
Begrunnelsen Tiltaket skal øke bolysten og folkehelsen, og kunne brukes hele året av

alle som ønsker det. Vi har fä tilrettelagte uteanlegg av denne typen.

Beskrivelse I tilknytning til dagens lysløype på Hasvik, er det giort minimalt med
grunnarbeid foruten om å rydde unna større steiner i traseen der man
anlegger skiløyper vinterstid. Turløypen starter fra grusveien tilknytet
Gabbro-feltet ved Mevik, og knytter seg til anleggsveien ved Storvannet.

Annet Hasvik Vel er en nyetablert velforening. Tanken er at foreningen skal
kunne bidra til allmennyttige formåI, som skaper bolyst og trivsel innenfor
et avgrenset geografisk område i tilknytning til tettstedet Hasvik.
Foreningen disponerer midler som er samlet inn i regi av den tidligere
<Svømmehall-komiteèD på stedet Hasvik. For å få støtte tilturløypel
turvei må denne ha en minimumslengde pä2km (1 km i spesielle

tilfeller). Turløyper/turveier utløser tilskudd på inntil 50 o/o av godkjente
kostnader, maksimalt kr 1.000.000,- (se veileder s. 29). Anlegg i
kommuner i Finnmark kan få et tillegg pâ25 Yo av ordinært tilskudd (se

veileder s.24). Dette innebærer at en investering på kr 2.000.000,- (eller
mer) vil kunne utløse et tilskudd på kr 1.250.000,- fra spillemidlene.
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Navn på
tiltaket

Skianlegg: Alpinbakke med skiheis/ skitrekk

Anleggseier Ikke endelig avklart (SIL? HK? Private?)
Sted Sørvær (på Breivikhøgda), i tilknytning til dagens skih¡te som er eid av

Sørvær Idrettslag (SIL).
Anleggsnr Vil være en nyetablering
Målgruppe Brukere i alle alders- og målgrupper, men med spesielt fokus på barn og

unge.
Begrunnelsen Tiltaket skal øke bolysten, og kurure forlenge skisesongen. Vil være en fin

arena for integrering, og skape interesse for slalåm/alpint.
Beskrivelse Ønsker å etablere et slikt anlegg i tilkn¡ning til dagens skihytte på

Breivikhøeda, som er eid av Sørvær Idrettslag (SIL).

Annet Tiltaket kan utløse et tilskudd pà 113 av godkjent kostnad, maksimalt kr
1.000.000,- på hver av enhetene alpinbakke og skitrekk (se veileder s. 35).
Anlegg i kommuner i Finnmark kan få et tillegg pã25 Yo av ordinært
tilskudd (se veileder s.24). Dette innebærer at en investering på kr
6.000.000,- vil kunne utløse et tilskudd på kr 2.500.000,- fra
spillemidlene, mens en investering på kr 3.000.000,- vil utløse kr
1.250.000,- i tilskudd. I tillegg til selve investeringskostnaden, og
finansieringen av denne, vil hovedutfordringen antakelig bli hvordan
driftskostnader skal inntjenes. Dette sliter man med i de fleste alpinanlegg
i Nord-Norge pga av korte sesonger og minimalt med kundegrunnlag.
Dersom man lager en <billig> løsning som kan driftes på dugnad, vil man
antakelig ikke tilfredsstille kravene for skiheis/skitrekk for å kunne søke

om spillemidler. I tillegg vil et skitrekk være underlagt konsesjonsplikt (se

veileder s. 36).

De foreslåtte tiltakene har ikke endelig investeringsbudsjett, finansieringsplan eller
driftsbudsjett på plass. Dette må avklares før en iverksettelse av en prosess med søknader om
spillemidler.

7.2 Nærmiljøanlegg

Beskrevne behov for tiltak innenfor ordningen nærmiljøanlegg, det vil si anlegg eller områder
for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller
oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg, det vil si anlegg uten tak.
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus o.l.), personlig utstyr
og forbruksmateriell er ikke tilskuddsberettiget (se veileder s. 41)

I regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020, har Finnmark

fflkeskommune fastslått hvilke prinsipper de vil følge ved tildeling av spillemidler. Av
dokumentet fremgår det at nærmlljøanleggene helst skal bygges i tilknytning til skoler eller
tettbebygde boligområder. De mener at alle kommuner i fylket skal ffi midler til minimum 1

nærmiljøanlegg, og at man skal prioritere anlegg som er tilrettelagt for flerbruk. Dette g¡ør det
ekstra viktig å foreta en gjennomtenkt prioritering av hvilket nærmiljø-prosjekt som skal
prioriteres øverst for søknad om spillemidler.
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Navn på
tiltaket

Flerbruksanlegg - Breivikbotn bmx- og parkour-anlegg

Anleggseier Hasvik kommune (HK),
Eventuelt i samarbeid med Breivikbotn Grende- og Idrettslag (BGILX

Sted Breivikbotn - på den tidligere fotballstadionen
Anleggsnr Vil være en nyetablering
Målgruppe Brukere i alle aldersgnrpper, men fortrinnsvis fokus på bam og unge

Begrunnelsen Dette er et lavterskeltiltak som stimulerer til både organisert og

uorganisert aktivitet, og som bidrar til allsidig utnyttelse av området.

Anlegget vil også kunne nyttes av Breivikbotn skole som ligger i nær

tilknytning til anlegget. Ønsker om å kunne utøve denne typen aktiviteter
fremkom av spørreundersøkelsen på skolene (se vedlegg D).

Beskrivelse Den tidligere fotballstadion i Breivikbotn er godt egnet for å kunne
etablere et slikt anlegg. Det må antakelig gjøres en liten rehabilitering på

dreningsdelen i grunnen, men området er plant og klart til å kunne etablere

den nødvendige infrastrukturen. Erfaringer fra andre kommuner tilsier en

total kostnad på ca kr 200-250.000,- for et parkour-anlegg med

kombinasjon av stativ og støpte elementer, og kr 350.-400.000,- for
etableringen av en BMX-racing bane på denne typen grunn. Dette
innebærer en totalkostnad på ca kr 600.000,- for dette tiltaket.

Annet Det kan søkes om tilskudd på 50 o/o av godkjent kostnad. Maksimalt
tilskudd pr anleggsenhet er kr 300.000,-. Nedre beløpsgrense for godkjent
kostnad er kr 50.000,- (tilskudd kr 25.000,-). Man kan ikke få
<Finnmarks-tillegg> på tilskudd til nærmilj øanlegg.

Navn på
tiltaket

Skilek-anlegg - Knytte et skilek-anlegg (eventuelt med tilhørende
varmestue) til eksisterende lysløvpe i Kvannlia

Anleggseier Hasvik Idrettslag (HIL)
Sted Hasvik (i Kvannlia)
Anleggsnr Vil være en nyetablering
Målgruppe Brukere i alle aldersgrupper, herunder også barn og unge

Begrunnelsen Dette er et lavterskeltiltak som stimulerer til både organisert og

uorganisert aktivitet, og som bidrar til allsidig utnyttelse av området.

Beskrivelse Det er pr i dag gjort en enkel tilrettelegging for akebakke i Kvannlia, og to
av lyspunktene i lysløypa er plassert i tilknytning til akebakken. Man
ønsker å fa tilrettelagt grunnen ytterligere, slik at det skal være mulig å få
etablert et skilek-anlegg i området. En planert grunn bidrar til lengre

sesong for bruken av et skilek-anlegg, da det kreves mindre snø for å
kunne ta det i bruk. I tilknytning til et slik skilek-anlegg ønsker man også

at det etableres en liten varmestue.
Annet En varmestue vil også kunne knyttes sammen med tiltaket

<Hasvikparken>>, der man ønsker å etablere en turløype (eventuelt turvei) i
tilkn¡ning til lysløypa og allerede eksisterende anleggsvei i området.
Det kan søkes om tilskudd på 50 Yo av godkjent kostnad. Maksimalt
tilskudd pr anleggsenhet er kr 300.000,-. Nedre beløpsgrense for godkjent
kostnad er kr 50.000,- (tilskudd k 25.000,-). Man kan ikke fä
<Finnmarks-tillegg> på tilskudd til nærmiljøanlegg.
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Navn på
tiltaket

Skilek-anlegg - Knytte et skilek-anlegg til eksisterende skihytte på
Breivikhøqda

Anleggseier Sørvær Grendelag
Sted Breivikhøgda
Anleggsnr Vil være en nyetablering
Målgruppe Brukere i alle aldersgrupper fra hele kommunen, herunder også bam og

unge og eksisterende brukere av skihytta.
Begrunnelsen Dette er et lavterskeltiltak som stimulerer til både organisert og

uorganisert aktivitet, og som bidrar til allsidig utnyttelse av et område som
allerede brukes av innbyggere i hele kommunen.

Beskrivelse Skihytta, som er åpen for fri ben¡4telse, er allerede i bruk hele året av
turfolk. Særlig om vinteren er det mye aktivitet i området rundt hytta, uten
at det er gjort noen spesiell form for tilrettelegging. Rundt skihytta ønsker
man å få etablert et skilek-anlegg. Det å få satt opp lyspunkter for lysløype
er antakelig vanskelig siden det ikke er fremført strømlinjer til området.
Her må man undersøke om altemative løsninger er mulig.

Annet Maksimalt tilskudd pr anleggsenhet er kr 300.000,-. Nedre beløpsgrense
for godkjent kostnad er kr 50.000,- (tilskudd kr 25.000,-). Man kan ikke få
<Finnmarks-tille gs) på tilskudd til nærmili øanlegg.

De foreslåtte tiltakene har ikke endelig investeringsbudsjett, finansieringsplan eller
driftsbudsjett på plass. Dette må avklares før en iverksettelse av en prosess med søknader om
spillemidler.
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Navn på
tiltaket

<<Sørøya på langs> - Btablere en sammenhengende tursti på langs av
Sørøya, med tilhørende overnattings- og/eller sikringshytter

Anleggseier Hasvik kommune og Hammerfest kommune
Sted Sørøya
Anleggsnr Vil være en nyetablering
Målgruppe Brukere i alle aldersgrupper, herunder også barn og unge

Begrunnelsen Dette er et lalterskeltiltak som stimulerer til uorganisert aktivitet og

friluftsliv, og som bidrar til allsidig utnyttelse av området av flere brukere
enn i dag.

Beskrivelse Sørøya er Norges fierde største øy, og det
siste tiåret har Hasvik kommune og
Hammerfest kommune (som deler Øya

mellom seg i nord og sør) samarbeidet om å
trykke og selge et turkart med oversikt over
oppmerkede stier og løyper for de som ønsker
ä gä <<Sørøya på langs> (eller litt på kryss og
tvers). Også scooterløyper er avmerket. Dette
har etter hvert blitt en velkjent attraksjon i de

aktive friluftsmilj øeîe, og blant andre Stein
P. .Å.sheim har i sine reiseskildringer pekt på
ruten som strekker seg fra nord til sør pä
Sørøya som en av de flotteste turmulighetene
i Norge. Det er pr i dag giort fä
tilrettelegginger underveis langs de ulike
rutene, og kommunene utreder derfor
mulighetene for å etablere en merket tursti på
langs av Sørøya. I den forbindelse vil det
kunne være behov for tilrettelegging av
klopper, bruer og andre muligheter for
passering av elver, varding, skilting og
rødmerking, samt etablering av sikrings- og
overnattingshytter langs stien.

Annet Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 150.000,- for overnattings-
og sikringsh¡ter, og kr 20.000,- pr løypetiltak. Til sikringshytter og
løypetiltak kan det søkes om tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnad.

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1.000.000,-. Til overnattingsh¡ter kan det
søkes om tilskudd inntil Il3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp
er kr 1.700.000,-. Anlegg i kommuner i Finnmark kan ffi et tillegg pâ25 %
av ordinært tilskudd (se veileder s.24).

7.3 Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

Det foreslåtte tiltaket har ikke endelig investeringsbudsjett, finansieringsplan eller
driftsbudsjett på plass. Dette må avklares før en iverksettelse av en prosess med søknader om
spillemidler.
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7.4 Forslag til aktivitetsfremmende tiltak

I denne planprosessen har det kommet inn en rekke forslag til tiltak som ikke tilfredsstiller
kriteriene til å kunne søke om delfinansiering av spillemidler. Vi velger imidlertid å

synliggjøre disse, både som en idèbank og for å ffi en prioritering blant disse tiltakene (se

kapittel 8.3 for prioriteringer).

Det forutsettes at allerede iverksatte tiltak som for eksempel Frisklivssentralen og

treningsstudioet på <Gammelskolen> videreføres i driftsbudsjettene til Hasvik kommune.

7.4.1 Kommunale aktiviteter - forslag til tiltak:

. Opprustning i gymsaler, herunder også investering i utstyr.

. Gjeninnføre <Gå til skolen>-aksjonen. For kr 12.000,- pr driftsår får man aktivisert ca

90 Yo av alle skolelevene i minimum 30 minutter hver skoledag i omtrent fire måneder.

. Oppfordre de kommunale arbeidsstedene til å initiere <Dytt>-kampanjer blant sine

ansatte. Dette tiltaket koster ingenting å iverksette (eventuelle kostnader kan eventuelt
knytte seg til kjøp av skritteller).

7.4.2 Stedsutvikling - Forslag til tiltak

Prosjektet <Hasvik - Porten til Sørøya>> skal legge til rette for sosiale møteplasser og

aktivitet i nærområdene rundt Hasvik havn. Ønsket er blant annet å etablere:

o et sosialt område med grusvandringer, kunstneriske elementer, benker,
grillplasser og noen enkle lekeapparater.

o en enkel stranddusj m/omkledningsmuligheter, forbedret ankomst ned til
stranda og en badeplattform i sjøen.

o En bane for sandvolleyball i området mellom Sjøgata og kunstgressbanen

Utbedring og vedlikehold av lekeplassen ved Aspelundveien på Hasvik

Etablering av lekeplass ved Vardhaugveten

a

a

a
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7.4.3 Friluftsområder - Forslag til tiltak

Definerte friluftsområder i Hasvik kommune:

Utbedring og vedlikehold av friluftsområdet i Sandvika:
o Nye mål for fotball plassert oppe på gresset

o Et volleyballnett plassert på stranda
o De eksisterende ramper for funksjonshemmede må repareres og legges ut om

sommeren. I tilknytning til denne bør det etableres en platt som gir muligheten
for at også rullestolbrukere kan solbade på stranda

o En avkledningshuk i forbindelse med dusjanlegget
o Lekeapparatene oppgraderes
o Etablere noen grupper med benker og gruer (spres ut over området)
o Etablere Gapahuk i tilknytning til grillområdene, som utformes slik at også

rullestolbrukere kan nyttiggjøre seg denne

a Utbedring og vedlikehold av friluftsområdet på Kvithellan:
o Forbedre turvegen m/bru bort til grillplass, slik at den blir universell utformet
o Etablere grillsteder og flere benker
o Etablere gapahuk
o Oppgradere badeplattformen, slik at denne også kan benyttes som

fiskeplattform for mennesker med nedsatt funksjonsevne
o Eventuell oppgradering av livredningsutstyr
o Legge til rette for flere merkede turstier i området

Andre friluftstiltak:

Utbedring og vedlikehold av allerede etablerte turstier: skilting, klopper, vandringer,
utarbeide kart mv.

Etablere ny tursti/trimløype på Kollaren i Breivikbotn - skilting, klopper, vandringer,
utarbeide kart mv.

Videreutvikle Sandstadvika utenfor Sørvær
o Forbedre veien ned til sandstranden (om mulig gjøre den universelt utformet)
o Etablere grillsted og sette opp flere benker
o Etablere ny gapahuk (den gamle har falt sammen)

Det meste forutsettes finansiert over de kommunale budsjetter og eksterne tilskuddsordninger.
Når det gjelder gapahuk i Sandvika er dette et innspill som har kommet fra en frivillig
forening som ønsker å gi denne som gave til befolkningen. I tillegg finnes det en rekke midler
man kan søke på for delfinansiering av enkelte investeringer.

a

a

a

a
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8 Handlingsprogram for anlegg og tiltak

8.1 Handlingsprogram, prioriteringer i forhold til spillemidler for ordinære
anlegg og nærmiljøanlegg

Prioriteringene i handlingsprogram 2016-2019 er gjort i samsvar med de hovedmål og delmål
som ble beskrevet i kapittel 3, og er fremkommet etter dialog mellom prosjektgruppen og
Hasvik Idrettsråd. Følgende er vektlagt i arbeidet med å tilrettelegge for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet:

Trivselsskapning er viktig, spesielt blant bam og unge. Hasvik kommune skal derfor legge

til rette for steder og aktiviteter der mennesker kan utfolde seg i fellesskap.
Vi ønsker å legge til rette for et allsidig tilbud.
Gjennom gode muligheter for allsidig trening og lek, vil vi kunne øke rekrutteringen til
den organiserte treningen. Dette gir også økte muligheter for å "stabilisere" antall
deltakere, slik at man fortsetter med idrett og friluftsliv i voksen alder.
Ved å fa barn og unge til å bli glad i natur og friluftsliv, sørger vi for at de lærer å ta
ansvar for sitt eget miljø. De vil også få et annet perspektiv på det samfunnet de lever og
vokser opp i.
Vi ønsker å legge til rette for aktivitetsbasert lek, som et tillegg til de mer standardiserte

tilbudene. I tillegg ønsker vi at ungdommene skal ha et altemativ til de mange fysisk
pasifiserende tilbud som stadig dukker opp på markedet.

Rehabiliteringen av kunstgressbanen på Hasvik stadion ble fullført i juni 2014. Et vedtak i
KOS-sak 3llT3 gSør at denne må tas med som fbrste prioritering i handlingsprogrammet under
ordinære anlegg, etter krav om prioritering i idrettsplan da man søkte om spillemidler fra
Finnmark fylkeskommune. Dette får ingen praktisk betydning for resten av prioriteringene for
ordinære anlegg, da denne ligger inne som fomyet søknad på spillemidler inntil man har
mottatt det godkjente søknadsb eløpet.

For ordinære anlegg og nærmilj øanlegg som skal søke om spillemidler er det utarbeidet en

egen mal for handlingsprogrammet i tabellform. Dette handlingsprogrammet ligger som

vedlegg A til denne temaplanen.

Oppsummert har Hasvik kommune følgende prioritering for anleggsetableringer på disse to
områdene i planperioden:

Ordinære anlegg:
l Fotball - Hasvik Stadion, rehabilitering av kunstgressbanen (godkjent for spillemidler)
2. Idrettshall - VEFAS-hallen i Hasvik/eventuell utvidelse av gymsalen Hasvik skole
3. Lysanlegg - Rehabilitering og utvidelse av lysløypen i Hasvik
4. Friluftsanlegg - Hasvikparken
5. Skianlegg - Alpinbakke med skiheis/skitrekk på Breivikhøgda

Nærmiljøanlegg:
1. Flerbruksanlegg - Breivikbotn BMX- og parkour-anlegg
2. Skilek - Skilek-anlegg m/varmestue i Kvannlia på Hasvik
3. Skilek - Skilek-anlegg i tilknytning til eksisterende skihytte på Breivikhøgda
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Se vedlegg A for nærmere detaljer om disse prioriteringene ift oppstart, budsjetter mv.

8.2 Prioriteringer av løypetiltak og overnattingshytter i fjelleto ved kysten
og i lavlandeto i forhold til spillemidler

Her er det kun et tiltak som er foreslått, og dette prioriteres dermed på topp

Etablere en sammenhengende tursti på langs av Sørøya, med tilhørende overnattings-
og/eller sikringshytter

8.3 Prioriteringer av tiltak som hovedsakelig vil finne sted i kommunal regi

Det forutsettes medvirkning fra lag og foreninger i gjennomføringen.

20162 1. (Gå til skolen>, (Dytt) på arbeidsplasser
2. Sandvika friluftsområde
3. Kvithellan friluftsområde UU, grill mv.
4. Sandstavika friluftsområde, Sørvær
5. Hasvik havn

2017: 1. (Gå til skolen>, (Dytt> på arbeidsplasser
2. Lekeplass i Vardhaugveien
3. BMX og Parkour, Breivikbotn
4. Opprusting av gymsaler i kommunen
5. Hasvik havn

2018: 1. (Gå til skolen>, <Dytt> på arbeidsplasser
2. Opprusting i gymsaler
3. Friluftstiltak

2019 1. (Gå til skolen>, (Dytt) på arbeidsplasser
2. Friluftstiltak
3. Utvidelse av aktivitetsflaten på Hasvik

Hasvik kommune - Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 20 I 6-20 I 9
35



9 Langsiktig del for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

De foreslåtte tiltak ønskes alle forsøkt etablert iløpet av planperioden 2016-2019. De er også

så få i antall at man har valgt å ta alle inn i det gjeldende handlingsprogrammet. Det er derfor
ikke utarbeidet en egen langsiktig del.

10 Kart

Det anses ikke nødvendig å utarbeide et eget kart i forbindelse med <Temaplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2019>, da dette er et dokument som i all hovedsak vil
benyttes av lokalkjente som utfra de verbale beskrivelsene kjenner igjen de fysiske
plasseringene av tiltakene. I forbindelse med søknader om finansiering, byggesøknader o.l. er

det krav om utarbeidelse av situasjonsplaner og kartbeskrivelser, og disse må produseres

skreddersydd i forhold til den enkelte mottaker av søknadene ift målestokk mv.

11 Vedlegg

A Handlingsprogram - prioriterte tiltak innen ordinære anlegg og nærmilj øanlegg
B Folkehelseprofil 2015 for Hasvik kommune
C Oversikt over organiserte fysiske aktiviteter 201512016 i Hasvik kommune
D Rapport fra kartlegging av skoleelevenes (5.-10. klasse) nåværende aktivitetsnivå og

hvilke fremtidige aktiviteter de ønsker at det skal legges til rette for.
E Sammendrag av <Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -

2015>>
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Vedlegg A - Prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg,2OL6-2Otg

Finansiering (¡ 1000 kr)
2019
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5030
970

6000

2018
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2500
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1000

1000

2017
pm
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7s0

1260

sm

365

1250

1615

km

20L6
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L29t

t29t

sm
923

923

km
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anlegg
22L4

12000

875

2000

x7089

Drift pr år
pm

10

10

10

30

km

800

800

Mår/
str
106x68

L6x24

> 2,O

km

> 2,O

km

Sum investeringer og drift 2016-2019:

Bygge-

start
20L4

20L8

2017

2017

20t9

Pri

1*

2

3

4

5

Ordinære anlegg:

Sted
Hasvik

Hasvik

Hasvik

Hasvik

Sørvær
(Breivikhøeda)

Prosiekteier
FK Sørøy Glimt

Hasvik kommune

Hasvik ldrettslag

lkke avklart

lkke avklart

Anleggstvpe
Rehabilitering

kunstgress*

ldrettshall

Lysløype

Hasvikparken

Alpinbakke m/
skitrekk

km = kommunale midler, sm = spillemidler og pm = pr¡vate midler, alle beløp i 1000 kr

* I henhold til krav for søknad om spillemidler, vedtok kommunestyret i sak 3ll13 og plassere rehabiliteringen av kunstgressbanen på topp i

forbindelse med utarbeidelse av ny plan med prioriteringer for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fosisk aktivitet. Prosjektet er godkjent for

tildeling av spillemidler, og stod sluttført i2014. Det må leveres fornyelgjentatt søknad om spillemidler hvert år inntil hele den god$ente summen på kr

922.655,- er utbetalt. Pr i dag er ingen spillemidler tildelt til dette prosjektet. Kommunen har stått for mellomfinansiering av spillemidler og mva-

kompensasjon.

2019
pm

250

250

sm

250

250

km

20t8
pm

t25

L25

sm

t25

t,25

km

20t7
pmsm

300

300

km
300

300

2016
pmsmkm

Kostnad
anlegg

600

s00

250

1350

Drift pr år
(i 1000 kr)

pm

15

15

30

km
10

10

Mår/
str
70x150

Sum investeringer og drift 2016-2019:

Bygge-

start
20L7

20t9

20t8

Pri

1

2

3

Nærmiljøanlegg:
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Grendelag
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Skilek-anlegg



FOLKEHELSEPROFIL 2015

Hasvik

Folkehelseprofilen er et bidrag til
kommunens arbeid med å skaffe seg oversíkt
over helsetilstanden i befolkningen og
faktorer som påvirker denne, iamlør lov om
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste
tilgjengelige periode per oktober 2014.

Nye indikatorer i 2015:
. Utdann i ngsforskjeller i forventet levealder
. Utvidet indikator på drikkevann
. Laveste mestringsnivå i regning
. Overvekt blant kvinner
. Antibiotikabruk

Utg¡tt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helsestatistikk
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg (ansv. redaktør)
Else-Karin Grøholt (fagredaktør)
I redaksjonen: Fagredaksjon for folkehelseprofìler
ldékilde: National Health Observatories, Storbritannia
Foto: Colourbox og Scanpix
Bokmå|, rettet versjon 29.05.2015
Batch 2905151027.29051 51 142.29051 51 027.2905151 142.291051201 5
12i57

Elektronisk distribusjon:
www.f hi. no/fol kehelsep rof iler

Noen trekk ved kommunens folkehelse

Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for
helsefremmende og forebyggende arbeid. lndikatorene tar høyde for
kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må
også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Befolkning
. I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet

som helhet.

Levekår
. Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.

. Kornrnunen er ikke enfydig forskjellig fra landet sorn helhet når det gjelder

andelen barn (0- 1 7 år) som bor i husholdninger rned lav inntekt. Lav inntekt
defineres her som under 60 oZ av nasjonal medianinntekt.

Miljø
. Andelen personer sotn får vann fra vannverk sor¡ både har tilfredsstillende

resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere

enn landsnivået. Statistikken gielder den delen av befolkningen som får vann
fra rapportpliktige vannverk. Når rnan vurderer kotntnunens
drikkevannsforsyning, rnå det tas hensyn til hvor stor del av befolkningen som

er tilknyttet slike vannverk, se indikatomurmner 12, forsyningsgrad.

Skole
. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet sorn helhet. Les mer ol-n

lrafall på midtsidene.

. Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 5.-klassinger

som er på laveste mestringsnivå i regning.

Levevaner
. På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner sorn kosthold, fusisk

aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusrnidler. I folkehelseprofilen finnes data
på røykevaner og overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse' Dette
kan si noe om levevaner i hele kommunens befolkning. Indikatorene under
ternaområdet helse og sykdorr kan også indirekte gi infonnasjon om levevaner

i befolkningen. Se Norgeshelsa statistikkbank for levevanestatistikk på

fflkesnivå.

Helse og sykdom
. Forventet levealder for kvinner er lavere enn i landet som helhet. Forventet

levealder beregnes ut ifra dødelighetsrater de siste 1 5 årene. For å fâ
informasjon orn hva sotn bidrar rnest til at kommunens forventede levealder er

lavere enn i landet, kan det være nyttig å se på kotnmunens dødsårsaksstatistikk
i Komrnunehelsa statistikkbank.

. Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller

i kommunen målt sorn forskjell i forventet levealder rrellom
utdanningsgrupper.

. Andelen med psykiske sytnptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i

landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Les om psykisk
helse blant bam og unge på midtsidene.

. Andel som legges inn på sykehus rned hjerle- og karsykdorn er høyere enn i
landet sorn helhet. Denne indikatoren bør lurderes i sammenheng med andre
indikatorer på hjerte- og karsykdorn.

Jo folkehelseinstituttet #ffi
For ffer€ indikatorer og mer

detauert stat¡stikk se

Kommunehelsa stat¡stikkbank,

khs.fti.no
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Tilrettelegg¡ng for god psykisk helse
blant barn og unge

A tøle seg trygg, oppleve tilhørighet og det å trives i

oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet er
grunnleggende betingelser for god psykisk helse
gjennom hele livsløpet. Kommunens arbeid legger
premissene for utviklingen av gode lokalsamfunn og
kan dermed påvirke barn og unges psykiske helse.

Familie og nære venner er viktige personer for barn og unge i

alle aldre. I løpet av oppveksten blir personer og relasjoner
utenfor familien viktige. Kommunen har virkemidler til å skape
gode rammer for barn og unge når de utvider sine sosiale
omgivelser.

Lokalsamfunnet, kommunen og fylkeskommunen har betydelig
innflytelse over mange arenaer der barn og unge ferdes. Det
helsefremmende og forebyggende arbeidet vil bli best dersom
kommunen ser tiltak i et utviklingsperspektiv, og der ulike
aklørcr trekker i samme retning, se figur 1.

Figur 1: Arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid
for psykisk helse på ulike alderstrinn (Øverland,2O14).

og

Barnehage

0-3 år: Helsestasjonen og barnehagen er viktige arenaer for
det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I tillegg er
mange barn og foreldre en del av uorganiserte nettverk.

3-6 år: Barnehagen og uorganiserte arenaer for lek og
aktivitet som nabolag og lekeplasser er viktig. Mange barn
begynner også med organiserte fritidsaktiviteter.

6-'16 år: Barna utvider omgangskretsen sin, og det blir mer
vanlig å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Barn tilbringer mye
tid både på skolen og i skolefritidsordningen (SFO). I tillegg
spiller skolehelsetjenesten og den pedagogisk-psykologiske
tjenesten en viktig rolle i det forebyggende arbeidet.

16-19 år: De fleste går i videregående skole. I tillegg utvikler
mange et selvstendig forhold til organiserte og uorganiserte
aktiviteter. Noen unge får også kontakt med arbeidslivet i

denne perioden.

Nabolag og fritidsaktiviteter
A vokse opp i nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap,
sosial samhandling og organisasjonsaktivitet fremmer psykisk
helse blant barn og unge. Tilhørighet til nabolaget kan være
særlig viktig for sårbare grupper som kan ha mindre nettverk,
slik som flyktninger, innvandrere, aleneforeldre og de som står
utenfor viktige sosiale arenaer som skole og arbeidsliv.

Kommunen kan legge til rette for sosiale møteplasser,
lekeplasser og (grønne områder> i nærheten av der folk bor,
og slik bidra til gode nabolag og et godt oppvekstmiljø.
Utbedring av boliger og boligstrøk kan øke stabiliteten og
trivselen i nabolaget, noe som bidrar til å trekke lokalsamfunn i

en helsefremmende retning.

A delta i organiserte fritidsaktiviteter som idrettslag,
musikkorps og andre frivillige organisasjoner kan ha positiv
virkning på barns utvikling og psykiske helse. Aktivitetene gir
mulighet for at barn og unge kan samhandle med støttende
voksne, etablere vennskap med jevnaldrende, gjøre en
innsats mot felles mål og få mestringsopplevelser.

Tidlig innsats i barnehage og helsestasjon

I dag går 97 prosent av 3-5-åringene i barnehage.
Barnehagen har gunstig effekt på barns språklige og sosiale
utvikling. Særlig for barn fra familier med lav sosioøkonomisk
status og innvandrerbakgrunn har barnehagen stor betydning.
Barnehagen kan derfor være en viktig arena for utjevning av
sosiale helseforskjeller. Kvaliteten i barnehagen er vesentlig,
og følgende er viktig for kvaliteten:

. Relasjonen mellom voksen og barn

. lnnholdet i det pedagogiske tilbudet

. Utdanningsnivået blant personalet

. Antall barn per voksen

. Stabilitet i personalet

Barnehager og helsestasjoner kan fange opp og hjelpe barn
som viser tegn til ulike psykiske plager, språk- eller
atferdsproblemer. A sette inn hjelpetiltak tidlig gir bedre
mulighet for å unngå senere psykiske vansker og uheldig
utvikling. Barnehager og helsestasjoner er også viktige for å
veilede foreldre og eventuelt henvise familien videre.

Barselgrupper kan gi nybakte mødre et nettverk som har
betydning for både henne selv og barnet i en viktig livsfase.

Helsemyndighetene anbefaler at kommunene samordner
tjenester som er rettet mot barn og unge. Modellen <Familiens
hus> er én måte å organisere en helhetlig familietjeneste på.
Tjenester som ofte inngår i <Familiens hus> er
skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom,
barnevernstjenesten og den pedagogisk-psykologiske
tjenesten.

Psykisk helse - ikke bare plager og l¡delser.

Begrepet psykisk helse omfatter også det helsefremmende
perspektivet som følelsen av å trives og kapasitet til å mestre livets
utfordringer.

Les mer om psykisk helse på www.fhi.no/tema/psykisk-helse

a."t

2

Vìderegående skole lnteressegrupper
Orgen¡serte fritidsakt¡viteter

Arbeidslivet

Organiserte fritidsaktiviteter
Grunnskole Fr¡vill¡g sekor

Skolefrit¡dsordninger

Organiserte fellenktiviæter
Barnehage Nabolag

Lekeplasser
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Skolen som arena for faglig og sosial utvikling
Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes
motivasjon for å lære, og trivsel er viktig for å kunne mestre
utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker
barns selvtillit og psykiske helse.

Figur 2 viser andelen 1O.-klassinger som oppg¡r at de trives
godt eller svært godt på skolen. Tallene blir vist både for
kommune, fylke og landet som helhet.

Et belastende eller stressende skolemiljø vil øke risikoen for
psykiske helseproblemer. Mobbing, faglige vansker, negative
forhold til lærere og manglende støtte fra elever og voksne g¡r

økt risiko for skolefravær og psykiske helseplager.

Figur 3 viser andel 1O.-klassinger som oppgir at de føler seg
mobbet på skolen. Tallene blir vist både for kommune, fylke og
landet som helhet. Tallene for trivsel og mobbing kan skjule
stor variasjon mellom ulike skoler i kommunen og dette må tas
med i vurderingen av tallene.

Skolen kan bidra til å fremme elevenes psykiske helse
gjennom å bygge opp et støttende sosialt miljø og fange opp
elever med faglige vansker tidlig. Samarbeid med foreldre er
også viktig. I tillegg finnes det ulike skoleprogrammer som har
vist gode resultater, blant annet gjennom å øke elevenes
kunnskap om psykisk helse, heve den sosiale
mestringsfølelsen, styrke de sosiale ferdighetene og
forebygge mobbing.

Frafall i videregående skole
Frafall i videregående skole er et omfattende problem i hele
landet. Figur 4 viser kommunens utfordring med frafall i

videregående skole sammenliknet med fylket og landet.
Kommuneverdien kan skjule sosiale forskjeller mellom ulike
grupper. Blant elever fra familier med lavt utdanningsnivå, er
andelen som faller fra høyere sammenliknet med elever fra
familier med høyt utdanningsnivâ. Fralall i videregående skole
reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet og øker risikoen for
uføretrygd og dårligere levekår og helse.

Både norsk og internasjonal forskning viser sammenheng
mellom psykisk helse og frafall i videregående skole. Spesielt
kan atferdsvansker i barndommen føre til dårligere
skoleprestasjoner som igjen fører til økt risiko for frafall.
Tiltak som styrker barn og unge som sliter med faglige og
sosiale vansker vil være effektive i forebygging av frafall. Det
forebyggende arbeidet bør starte tidlig og omfatte alle faser i

utdanningsløpet.

Aktuelle tiltak i kommunen er å satse på barnehager som
bidrar til å styrke språk og sosiale ferdigheter. Videre er det
viktig at skolen satser på god språkopplæring for alle, og med
spesielle tiltak for elever som har lesevansker og andre
læringsvansker. Også tiltak som styrker det sosiale miljøet på

skolen kan forebygge frafall.

Frafallet i videregående skole er størst blant elever på
yrkesfagene. Blant elever som står i fare for å falle fra har
fleksible opplæringsløp og mer praksis for dem som strever
med teoretiske fag, tett oppfølging og veiledning og samarbeid
mellom skole og arbeidsliv, vist gode resultater.

I arbeidet med frafall er det behov for helhetlig og langsiktig
satsing med utstrakt samarbeid mellom kommuner og
fylkeskommuner.

Finn en utvidet artikkel med referanser på
www.f h i. no/fol kehe I seprof i ler

Figur 2. Andel 10. klassinger som trives svært godt eller godt på

skolen (Elevundersøkelsen, 2008109-201 3l I 4).

Hasvik Finnmark Hele landet

Figur 3. Andel 7. og 10. klassinger som oppgir at de mobbes på

skolen (Elevu ndersøkelsen, 2OO8 I 09-201 3 I 1 4).

80

70

60

50

40

30

20

(¡¡

.9,t
.Et,c
(ú

tt,

Ê
oo
o
CL

oIt
Ê

Ã

Ë
o
.9,
tt
G
It
G
o

c
ooo
CL

0,
It
tr

0

Ã

7.tr¡nn 10.trinn

I Hasvik I Finnmark I Helelandet
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status fem år etter påbegynt opplæring (2011-2013).
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Folkehelsebarometer for din kommune
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og ¡ tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik

mellom kommunen og landet er testet for stat¡stisk signifikans, se !v!vw.fhi.no/folkehelseorofiler

a Grønn verdi betyr at vi med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen l¡gger bedre an enn landet som helhet
a Rød verdi beÇr at vi med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen l¡gger dårligere an enn landel som helhet

@ Gul verdi forteller at vi ikke med sikkerhet kan si om kommunen ligger dårligere eller bedre an enn landet
o lkke testet for statistisk s¡gn¡f¡kans
.(} Verdien for fylket (¡kke testet for stat¡st¡sk signifikans)

¡ Verdien for landet som helhet
Var¡asjonen mellom kommunene i rylket

Halvsirkler: Kommuneverdìer som er mer enn dobbelt så høye som landsverdien eller mindre enn halvparten av landsverdien, vises som en halvsirkel i figurens ytterkant.
En (grønn) verdi betyr at kommunen
nødvendigvis representerer et ønsket

l¡gger
nivå.

bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkeheìseutfordring for kommunen da landsnìvået ikke
For å få en mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les

statistikkbank, khs.fhi.no.mer på www.fhi. no/folkehelseprof iler se Kommunehelsa

Forklaring (tall viser t¡l l¡njenummer i tabellen ovenfor):
*=standardiserteverdier,a=aldersstandardisertogk=kjønnsstandardisert

1. 2013. 2. 2014.3. 2014. 4. 2014, i prosent av befolkningen. 5. 201 3, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdann¡ng). 6.2012, barn som bor i husholdninger
med inntekt under 60 % av nasjonal median. 7. 2012, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på g0-prosentilen og den som befinner seg på 10-
prosentilen. 8. 201 3, i prosent áv befolkn¡ngen. 9.2011-2013, mottakere av varig uførepensjon. 1 0. 201 1-20 13, O-17 à1, av alle barn det betales barnetrygd for. Âret 201 2 er

20'1 3, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 13. 2011-2013. 1 4/1 5. Skoleåret 2008109-2013114, skoleåret 20'l 2/1 3 finnes ikke i

statistikken pga. endring i tidspunkt for innsamling. 1 6/1 Z. Skoleåret 201 I /1 2 -2013114. 18. 2011-2013. 19. 2004-2013, ekskì. årene 2006-2007 pga. tekn¡sk feil ved
innrapportering. Fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 20.2011-2013, KMI over 25 kg/m2
(basert på selvrapportert høyde og vekt før svangerskapet). Tall fra sykehus med lav rapportering er ekskludert. 21122.1999-2013, beregnet basert på aldersspesifikk
dødelighet. 23. 1998-2012, vurdert etter forskjellen i forventet levealder mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning
24. 2011-2013, brukere av fastlege og legevakt. 25.2011-2013, brukere av fastlege og legevakt. 26. 2011-2013,0-74 år, legemidler mot psyk¡ske lidelser, inkl. sovemidler.
27.2011-2013,0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege og legevakt. 28.2011-2013,0-74 år, sykdom knyttet til
hjerte- og karsystemet, brukere av fastlege og legevakt. 29.2011-2013.30.2011-2013,3O-74 ât, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 31.2003-2012.
32.2003-2012. 33. 2O11-2013, O-74 à¡.34.2009-2013, vaks¡ne mot meslinger, kusma og røde hunder. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet,

Nasionalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vannverksregisteret og Reseptregisteret. For mer informasjon, se khs.fhi.no

4

1 Befolkningsvekst

2 Befolkning under 1B àr

3 Befolkning over B0 år

4 Personer som bor alene, 45 år +

5 Vgs eller høyere utdanning,30-39 år

6 Lavinntekt(husholdninger),0-17år

7 lnntektsulikhet,P90/P10

I Arbe¡dsledige, 15-29 år

9 Uføretrygdede, 1B-44 år

10 Barn avensligeforsørgere

'1'1 Goddrikkevannsforsyning

12 Forsyningsgrad, drikkevann

13 Personskader, behandlet i sykehus

'14 Trives på skolen, 10. klasse

15 lvobbes på skolen, 10. klasse

16 Laveste mestringsnivå i lesing,5. kl.

17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

18 Frafall i videregående skole

19 Røyking, kv¡nner

20 Overvekt, kv¡nner

21 FoNentet levealder, menn

22 Forventet levealder, kvinner

23 Utdanningsforskjell i foruentet levealder

24 Psykiske sympt./lid, primærh.tj.,0-74 år

25 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., '15-29 år

26 Psyk¡skelidelser,legem¡ddelbrukere

27 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten

28 Hjerte- og karsykdom. primærh.tj.

29 Hjerle- og karsykdom, beh. ¡ sykehus

30 Type2-diabetes,legemiddelbrukere

31 Lungekreft, nye t¡lfeller

32 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller

33 Antibiotika,legemiddelbrukere

34 Vaksinasjonsdekning, MN¡R, 9-år¡nger

0,9

22

3,8

2a

76

7,8

3,1

20

BO

90

14

80

8,6

t0

38

37

19

42

75,4

81,2

4,3

140

154

117

295

104

21

40

70

204

93,5

1,1

22

4,3

B3

10

2,7

2,3

2,5

15

89

89

13

8,1

25

27

25

14

J5

77,9

42,6

4,8

139

137

131

258

105

1B

34

55

78

94,5

prosent

prosent (a,k.)

prosent

prosent

prosent

per 1000 (a,k.)

prosent (k.)

prosent (k*)

prosent (k*)

prosent (k')

prosent (k.)

prosent (a.)

prosent

år

âr

per 1000 (a,k-)

per 1000 (a,k.)

per 1000 (a,kt)

per'1000 (a,k-)

per 1000 (a,k-)

per 1000 (a,k.)

per 1000 (a,k.)

per 100 000 (a,k-)

per 100 000 (a,kt)

per 1000 (a,K)

prosent

N

=

Ê
o
!
l<
U'

E)
o
(,
L
o

!

Tema

I
olt
tr,

o,
'-
:
o
oo

.ft,
T
c,

0,J

138

170

137

304

76

30

60

BO

73

90

lndlkator

25

100

94

17

83

60

22

60

68,7

79,4

Kommunê Fylke Norge Enhet(.)

1,4

19

5,4

67

10

2,4

4,6

prosent

prosent

prosent

prosent

prosent

prosent

o0,>co6J>

Folkehelsebarometer for Hasvik

o
a

a
ao

o)
a

a a

o
a

a
a

o

o a

o
o

o

a

oa

O(}

o.
aa

o.
ar

a
a

oa
oa

o
.o

Folkehelseprofillor 2015 Hasvik, 2015. Befolkningsstørrelse per'1. januar 2O14: 1O37



Vedlegg C -
Organiserte idrettstilbud i Hasvik kommune,
treningsåret 20151201 6

FK SØRØY GLIMT
Klubben ble stiftet i november 1987, og var en sammenslåing av Breivikbotn Idrettslag og
fotballgruppa til Hasvik Idrettslag. De har fotballtreninger for barn, kvinner og menn. De har i
dag ca 100 registrerte medlemmer, hvorav ca 60 er barn og unge under 20 är.

HASVIK IL - TURNGRUPPA
Er ei undergruppe av Hasvik IL og har pr. i dag 130 registrerte medlemmer, hvorav ca 100 er
barn og unge under 20 är . De tilbyr aktiviteter for barn og voksne fra 3 är og oppover, med
treninger i Hasvik, Breivikbotn og på Sørvær. De har ulike typer trening:

o gymlek/<nøsteturn> for aldersgruppen 3-6 är
o trampett lair-tracVmatteturn fra 1. klasse og oppover
o konkurransetropper i frittstående og show/oppvisning for rekrutt (fra 1l år) og junior

(fra 13 år)
. troppsgymnastikk for ulike aldersgrupper, helt opp til de voksne turnerne
a

Tumerne deltar på lokale oppvisninger, på kretsturnsamlinger og i kretsmesterskap i fylket,
samt landsdelsmesterskap.

Hovedtrenerne i turngruppa er alle utdannet Trener 1 i Gymnastikk. Ytterligere informasjon
gj øres til gj engeli g på turngruppas facebookside :

hups ://www. facebook. com/HasvikllTurn gruppa? fref=ts

HASVIK SENIORDANS
Seniordans er et tilbud for aldersgruppen fra 55 år og oppover. De møtes en gang pr. uke til
dans og sosialt samvær. I samarbeid med Hasvik sanitetsforening arrangerer de sittedans og
oppvisning på Hasvik helsesenter for pensjonistene en gang pr. måned. Elizabeth H. Karlsen
er danseleder.

ANNET
I tillegg finnes det en rekke sammenslutningerllag, der man har gått sammen om å danne ulike
treningstilbud på dugnad. Disse er mer løselig organisert enn de lagene som er beskrevet
ovenfor.

1



TURNAKTIVITETER:

DAG KLOKKESLETT STED TYPE ALDERSGRUPPE
Mandag 17.00-18.00 Sørvær Nøsteturn
Mandag 18.00-19.00 Sørvær Turn 6-9 åtr

Mandag 20.00-22.00 Hasvik Konkurransetropp
Junior

Fra 13 år og
oppover

Tirsdag 17.00-18.00 Hasvik Turn trampett l.-4. klasse

Tirsdag 18.00-19.30 Hasvik Turn trampett Fra 5, klasse og
oppover

Tirsdag 19.30-21.00 Hasvik Gym )lstevneprogram Voksne
Onsdag 17.00-18.00 Sørvær Trampett 8.-10. klasse
Onsdag 17.30-18.30 Breivikbotn Nøsteturn
Onsdag 18.30-19.30 Breivikbotn Trampett 1.-4. klasse
Onsdag 19.30-21.00 Breivikbotn Trampett Fra og med 5.

klasse
Torsdag r7.00-18.00 Hasvik Nøsteturn
Torsdag 17.00-18.30 Breivikbotn Konkurransetropp Fra 13 ar og

oppover
Torsdag 18.00-19.00 Hasvik Fellestropp 10-12 är
Torsdag 18.30-19.30 Breivikbotn Fellestropp 6-9 är
Torsdag 19.00-20.00 Hasvik Konkurransetropp,

rekrutt
Lørdas. I 1.00-1s.00 Hasvik Turn særtropp 13+
Lørdas. 15.00-1 8.00 Breivikbotn Turn
Søndag I1,00-15.00 Hasvik Turn rekrutt 10-12 âr
Søndag 15.00-18.00 Breivikbotn Turn

2



FOTBALLTRENINGER:

BAS SENGAKTIVITETER I BREIVIKBOTN :

DAG KLOKKESLETT STED ALDERSGRUPPE
Mandag 17.30-18.30 Hasvik Gutter og jenter født

i år 2005-2008
Mandag 18.30-20.00 Hasvik A-lag
Mandag 19.30-21.00 Breivikbotn Jenter 13 ärldamer
Mandag 2r.00-22.00 Breivikbotn Gutter 15 årlOld

boys
Tirsdag 17.00-18.00 Breivikbotn Gutter og jenter I .-4

klasse

Tirsdag 18.00-19.00 Breivikbotn Jenter 5.-8. klasse

Tirsdag 19.00-20.00 Breivikbotn Gutter 5.-8. klasse

Onsdag 17.30-19.00 Hasvik Jenter fødtiår2007-
2009
Gutter fødtifu2010

Onsdag 19.00-20.30 Hasvik A-lae
Onsdag 20.30-22.00 Hasvik Jenter/damer
Torsdag 20.30-22.00 Breivikbotn Gutter 15 årl Old

boYt
Fredag 18.00-19.30 Breivikbotn Gutter og jenter 5.-8

klasse

Fredag 18.30-20.00 Hasvik A-lag

DAG KLOKKESLETT GENERE,LL INFORMASJON
Mandag 15.00-17.00 Individuell bassengtrening med fysioterapeut.

Deltagerne må være henvist til fysioterapeut, og
har bassengtrening som en del av sitt
behandlingsopplegg

Tirsdag 18.00-20.00 Folkebad

Et gratis tilbud for voksne i regi av Bolyst-
prosjektet.

Fredag 18.00-20.00 Folkebad

Et gratis tilbud for bam og voksne. Alle barn til
og med 3. klasse må ha følge med en voksen som
har særskilt ansvar.
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DIVERSE FYSISKE AKTIVITETER:

DAG KLOKKESLETT STED TYPE ALDERSGRUPPE
Mandag 19.00 Hasvik Aerobic Fra og med l0

klasse

Tirsdag 10.30-12.00 Rullerer
mellom
Hasvik,
Breivikbotn
og Sørvær

Seniordans. Sosialt
samvær med kaffe og
noeåbiteietter
dansen

55 år og oppover

Tirsdag 18.00-19.00 Sørvær Trim for voksne

Tirsdag 19.r5-2t.00 Sørvær Fotball/ innebandy Fra og med 14 år

Tirsdag 20.00-21.00 Breivikbotn Aerobic Fra og med 7
klasse

Tirsdag 2t.00-22.00 Hasvik Volleyball/håndball
Onsdag 19.00-21.00 Sørvær Diverse trening 1.-4. klasse

Torsdag 18.00-19.00 Sørvær Trim for voksne

Torsdag t9.Is-2r.00 Sørvær Fotball/ innebandy Fra og med 14 år

Torsdag 19.30-20.30 Breivikbotn Aerobic/step/styrke Fra og medT
klasse

Torsdag 19.00 Hasvik Aerobic/kondi sj on,step
og styrke via internett
og proiektor

Fra og med 15 år

Torsdag 20.00-2r.30 Hasvik Basketball
Fredag 20.00-2r.30 Hasvik Gubbetrim
Fredag 21.30-23.30 Hasvik Badminton
Lørdag 17.00-19.00 Hasvik Volleyball/håndball

barn
Lørdas. 19.00-20.00 Hasvik Badminton
Søndag 14.00-17.00 Sørvær Basket Litauske voksne

Søndag 18.00-20.00 Hasvik Badminton
Søndag 19.00-21.00 Sørvær Fotball/ innebandy Fra og med 14 år
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VEDTEGG D - SPøRREUNDERSøKEISER I SKOLENE

5.-7.TRlNN : Hasvik har 717 svart på undersøkelsen - i Brbotn LUtz- Sørvær 0/0

Hvilke andre organiserte aktiviteter deltar du på ( organisert betyr at det er til faste tider og at noen

noen har ansvaret for det, feks fast trening, Øving):

Annen uorgan¡sert aktivitet du deltar på jevnlig ( noe du ofte gjør, men ikke til faste dager

og klokkeslett og at du gjør det 3-4 ganger i måneden eller oftere):

Er det noe du ønsker deg til bygda di slik at du kan drive på med din interesse/ være mer aktiv på

fritiden? ( kan foreslå både i forhold til idrett og andre aktiviteter/utstyr som gjør det bedre/lettere

for deg å drive på med det du liker )

Hasvik Breivikbotn
kulturskole 4/7 s/1.r
turn og trampett 4/7 3/1.1.

fotball s/7 2/1.L

aerobic 0 1./11

basket 0 LlL1.

annet 1 bakelag 3 betel barneklubb

Hasvik Breivikbotn
fotball i bingen/fotballbanen 7/7 o/1.r
trening i tufteparken 3/7 2/Lt
skateboard t/7 t/tt
bmxsvkling t/7 3/tt
parkour 0 6/tt
toggrng 3/7 2/tL
styrketrening 2/7 2/tL
svømming 3/7 6/71

dans L/7 L/r.
spille instrument 2/7 1./1.1

annet 2 Synge l cheerleading

Hasvik Breivikbotn
svømmebasseng i Hasvik r/7
treningsstudio 2/7
treningshall 1/7
skatepa rk 1/7
fotballbinee t/7
hundepark r/7
Cheerleading L/7
mtx L/7
tuftepark i Brbotn 2/1.r
parkourløype 211.L

Klatrestativ Ll1.r
Lekestativ på fotballbanen u1.1
bmxbane 1./n
Tivoli/sirkus un



VEDLEGG D - SPøRREUNDERSøKELSER I SKOLENE

8.-10 TRTNN HASVTK SOM BESTÅR AV ELEVER BÂDE FRA BREIVTKBOTN OG HASVIK: 25127 har svart

ved Hasvik utrinn, 8.-10-TRINN SøRVÆR : 5/6 har svart

Hvilke andre organiserte aktiviteter deltar du på ( organisert betyr at det er til faste tider og at noen

noen har ansvaret for det, feks fast trening, Øving):

Hasvik/Brbotn/Sørvær
turn og trampett tLl30
fotball s/3o
aerobic 0

basket 1./30

annet L:basseng
L:trening3/uke i ulike ballspill

Annen uorganisert aktivitet du deltar på jevnlig ( noe du ofte gjør, men ikke til faste dager og

klokkeslett og at du gjør det 3-4 ganger i måneden eller oftere):

Hasvik/Brbotn/Sørvær
fotba ll i bingen/fotballba nen 8/30
trening i tufteparken 4/30
skateboard 4/30
bmxsykling 4l30
parkour 2/30
jogging 8/30
styrketrening to/30
svømming tLl30
dans t/30
spille instrument 7 /3O
annet 4 dataspill/ga ming/playstation

lpaintball

Er det noe du ønsker deg til bygda di slik at du kan drive på med din interesse/ være mer aktiv på

fritiden? ( kan foreslå både i forhold til idrett og andre aktiviteter/utstyr som gjør det bedre/lettere
for deg å drive på med det du liker )

Hasvik/Br.botn/
SØrvær

Hasvik/Br.botn/ Sørvær

Zorbfotball 8/30 Fikse ballbingen i Botn Ll30

Paintball 6/30 gocart tl30
Crossbane 3/30 håndball t/30
Airflow/stor airtrack 3/30 Fikse luftanl i gymsalen

Sørvær

t/30

skranke 2/30 Svømmebasseng Sørvær Ll30

Lan partv 6/30 boksing t/30
Noe nytt til trampett r/30 kino 4130

sykkelbane t/30 bokklubb t/30
skatepark u30 tivoli t/30
parkour t/30
treningsplass Ll30



Vedlegg E

Kulturdepartementet: Bestemmelser om tilskudd til anlegg

for idrett og fysisk aktivitet - 2015 (V-0732 B)

1) Viktigste målgrupper:

Spillemidler til idrettsformål har barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som

sine viktigste målgrupper.

I tillegg ønsker staten å legge til rette for at personer med nedsatt
funksjonsevne skal kunne delta i idrett og frsisk aktivitet ut fra sine

ønsker og forutsetninger, samt at fysisk inaktive kommer i gang med

aktivitet.

2) Type anlegg som kan søke om spillemidler m/ tilhørende bestemmelser:

A) Ordinære anlegg (se veileder s.12)

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og frsisk aktivitet, samt

egenorganisert ff sisk aktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg

som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og ffsisk aktivitet for alle),

og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eier og/eller driftsformer. Anleggene

må som hovedregel tilfredsstille konkurransekravene til takhøyde og

aktivitetsflate. Eventuelle avvik her må søkes godkjent av departementet.

Dimensjonering/utforming av garderobeanlegg og tilpassing til
funksj onshemmede må tilfredsstille dagens krav.

Tilskuddene er knyttet direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige

tilleggselementer som garderober, lys mv. Anlegg skal være universelt utformet.

Kommunen må stille en 20 år lang kommunal garanti for tilskudd til anlegg når

samlet tilskudd overstiger kr 3.000.000,- til nybygg og/eller rehabilitering.

Denne garantien krever statlig godkjenning av fflkesmannen.

Anlegget må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent, samt inngå i den

kommunale planen som omfatter idrett og Srsisk aktivitet.

a
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Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand i 30 år etter at tilskudd er

mottatt, hvis ikke kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Som hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil ll3 av godkjent kostnad til
bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg. I Finnmark kan man i tillegg
fa pluss 25 % av anleggskostnadene i tilskudd. Enkelte anleggstyper har

særskilte tilskuddsbeløp (andel og maks sum), sjekk veilederen.

Søknadsfrist 1 5. j anuar (til fylkeskom munen).

B) Nærmiljøanlegg (se veileder s. 40)

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert frsisk
aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.

Med nærrniljøanlegg menes kun utendørsanlegg (det vil si anlegg uten tak).

Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert

frsisk aktivitet, primært for barn og ungdom (6-19 ät), men også for
lokalbefolkningen for øvrig.

Det er et krav at nærmiljøarleggene er universelt utformede og åpne for alle

brukere. Rene redskapslekeplasser faller utenfor ordningen. Det forutsettes at

eventuelle lysanlegg er inkludert i det enkelte anlegget.

Anlegget må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent, samt inngå i den

kommunale planen som omfatter idrett og Ssisk aktivitet, dersom de har en

investeringskostnad på mer enn kr 600.000,-. Det vil imidlertid være en fordel
om også mindre anlegg inngår i den kommunale planen.

Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for egenorganisert idrettslig/ ffsisk
aktivitet og i god stand i 20 är etter at tilskudd er mottatt, hvis ikke kan

tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Nedre

beløpsgrense for godkjent kostand er kr 50.000,- (tilskudd kr 25.000,-), mens

grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 600.000,- (tilskudd kr 300.000,-).

Verdien av dugnadsarbeid beregnes av kvalifisert fagperson (kan for eksempel

benytte kostnadsoverslag fra kommune eller entreprenør). Man kan ikke beregne

merverdiavgift på dugnad.
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Søknadsfrist 15. januar (tit fylkeskommunen).



C) Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i
lavlandet (se veileder s. 44)

Der ikke annet er bestemt gjelder de generelle vilkårene for tildeling av

spillemidler til idrettsanlegg Det stilles krav til universell utforming der

anleggets beliggenhet g¡ør dette relevant.

Dersom søkere på tilskudd til løypetiltak og overnattingshytter i ûellet ikke er

foreninger tilkn¡tet Den Norske Turistforening (DNT), andre frivillige lag og

foreninger med samme formål som DNT, og fiellstyrer (ihht Fjelloven), skal

vedtektene forhåndsgo dkj enne s av departementet.

Søkere om tilskudd til overnattineshytter ved kvsten os i lavlandet kan være

sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes landsforbund eller Norsk
Friluftsliv.

Søker må ha tinglyst rett til bruk av grunnen der anlegget ligger (av minimum 30

års varighet der avtale gjøres om anlegg på kommunal, fflkeskommunal eller

statlig grunn). Ved remerking og nymerking av stier/løyper må det foreligge

tillatelse fra grunneier. Alle tiltak skal være åpne for fri benyttelse av

allmenheten.

Nedre grense for godkjent kostnad er kr 150.000,- for overnattings- og

sikringshylter, og kr 20.000,- pr løypetiltak.

Til sikringsh)'tter og lø.vpetiltak kan det søkes om tilskudd inntil 50 o/o av

godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1.000.000,-.

Til overnattingsh)¡tter kan det søkes om tilskudd på inntil Il3 av godkjent

kostnad. Maksimalt tilskuddbeløp er kr 1.700.000,-.

Når det gjelder anlegg i Finnmark kan man i henhold til bestemmelsene søke om

pluss 25 % av ordinært tilskudd for anlegg i Finnmark på toppen av ovennevnte

beløpsgrenser.

Samlet statlig tilskudd til anlegget kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad.

Dugnadsarbeid skal fremgå av en egen dugnadsoversikt som baserer seg på

kostnadsoverslag, beregnet av kvalifisert fagperson (entreprenør e.l.). Det er

ikke anledning å beregne merverdiavgift på dugnad.

Anlegget bør inngä i kommunal plan som omfatter idrett og fusisk aktivitet.
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Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for egenorganisert idrettslig/fusisk
aktivitet i 30 år fra ferdigstillelse.

Søknadsfrist 1. november (til DNT).

D) Universell utforming av eksisterende idrettsanlegg

Det kan søkes om tilskudd til ombygging av anlegg for å tilfredsstille kravene til
tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. I planene for ombygging

av anlegget må det legges stor vekt på at det blir en tilfredsstillende
helhetsløsning, og at ikke bare deler av anlegget blir forbedret.

Tilskudd på 50 Yo av godkjente kostnader, maksimalt kr 1.000.000,-.

3) Det er kun eier av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene.

Søknaden sendes via kommunen som anlegget ligger i. Ved flere søkere setter

kommunen opp en prioriteringsliste ved oversendelse til fflkeskommunen,
basert på vedtatte kommunale plan.

Midler som ikke er anmodet utbetalt i løpet av to år etter tildeling (dato på

tildelingsbrevet), blir inndratt.

4) Regnskap og kontroll

Alle tilskuddsmottakere som mottar spillemidler plikter ä levere eget

revisorattestert anleggsregnskap. Dette må være sammenliknbart med godkjent

kostnadsoverslag og finansieringsplan fra søknaden. Regnskapet skal

gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor. Regnskapsskjema finnes på

www. idrettsanlegg.no.

Man plikter å påse at tildelt tilskudd anvendes i samsvar med forutsetninger og

fastsatte vilkår. Kostnader skal dokumenteres i form av bilag.

Kommunen skal kontrollere (ferdigbefaring) og attestere pä at anlegget er

ferdigstilt i henhold til forhåndsgodkjente planer. Attestasjon gjøres i
regnskapsskjemaet.
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