Møteinnkalling

Utvalg:

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

Møtested:

Rådhuset - Formannskapssalen

Dato:

15.10.2019

Tidspunkt:

09:00

Forfall meldes senest 1 virkedag før møte til Karasjok kommune på tlf 784 68 000 eller på epost postmottak@karasjok.kommune.no.
Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling.

Sakene er lagt til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside
www.karasjok.kommune.no

Kárášjohka Karasjok, den 07.10.2019

Mette Anti Gaup
Leder

Ann Kristin Holmestrand
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Sensitivity: Internal

1

Sensitivity: Internal

2

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Tittel
Politisk sak

Lukket

PS 19/31

Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling

PS 19/32

Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste

PS 19/33

Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av
møteprotokoll fra forrige møte
Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš
doaibmaplána 2020 / Rullering av handlingsprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020
Referat sak

PS 19/34

RS 19/2

Nubbi njealljádus ráporta 2019 - Bajásšaddan, oahppa, giella ja
kulturvra / Andre kvartalsrapport - Oppvekst, utdanning, språk og
kultur 2019

3

Politisk sak

PS 19/31 Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling

PS 19/32 Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste

PS 19/33 Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av
møteprotokoll fra forrige møte

4

Arkiv:

C21

Arkivsaksnr:

2019/999-1

Saksbehandler:

Ann Kristin

Holmestrand

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

19/34

15.10.2019

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
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doaibmaplána 2020 / Rullering av handlingsprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020

Ráđđealbmá áššeguoddu/Rådmannens innstilling
Rådmannen vedtar prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv, ordinære
anlegg, nyanlegg og rehabilitering
Del 1.1 Ordinære anlegg
1. Rehabilitering av idrettshallen
2. Dagsturhytte
3. Klubbhus – Karasjok Motorklubb
4. Rulleskibane
5. Videreutvikling av crossbanen
6. Turkart
7. Terapibasseng
8. Rutsjebane til svømmebasseng
Del 1.2 Nærmiljøanlegg
1. Lekeplass Gaskavuovdi
2. Aktivitetspark med sykkelbane og klatrestativer
3. Opprustning av skolegården
4. Opprustning av lekeplass – Beachevárdievvá
5. Ballbinge i Báhkkiljohka

Saksutredning
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Det er et krav fra Kulturdepartementet om at kommunene må ha en tematisk kommunedelplan
som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planarbeid er et
offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i
Plan- og bygningsloven. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i
kommunestyre 16.12.03 under sak 49/04. Planen bør rulleres hvert fjerde år, og
handlingsprogrammet skal rulleres årlig. Dette for å sikre at planen tar hensyn til endrede
forutsetninger og nye behov.
For at kommunene skal få tildelt spillemidler, er det en forutsetning at kommunestyret har
vedtatt «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» og de prioriteringene/tiltak som
framkommer i handlingsprogrammet. Det er satt en søknadsfrist til 15. januar påfølgende år for
søknader om spillemidler. Fylkeskommunen fordeler spillemidlene utfra kommunenes
prioriteringer. Ved siden av en ren prioriteringsliste skal også vedtaket si noe om antatt
utbyggingsår i løpet av perioden på 4 år.
Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett blir
økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendige vedlikehold innenfor
avsatte budsjett. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får spillemidler, ikke må
forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn
idrettslig aktivitet, og den tidligere 40-årsregelen for ordinære anlegg er opphevet. Anleggseier
plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av
anlegget. Kravet er gjeldende både for nybygg og rehabilitering.
Selv om et anlegg står på prioritert liste, er det ikke automatikk i at man kan søke om
spillemidler til anlegget. Det er en prosess for å kunne søke midler, da det kreves godkjente
planer, dokumentert finansiering, og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Drifts- og
driftsinntekter skal dokumenteres.
Søkere må regne med noen års ventetid før anlegget får tildelt spillemidler. Både kommunen og
idrettslagene må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av midlene, hvis man starter
bygging av anlegget før spillemidlene er bevilget.
Kommunen har bedt om innspill fra lag- og foreninger. Det er ikke kommet innspill.
Karasjok Idrettsråd har fått mulighet til å komme med innspill til prioriteringslista. Det er ikke
kommet noe tilbakemelding.

Del 1.1 Ordinære anlegg
Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv, ordinære anlegg,
nyanlegg og rehabilitering
Kommunestyret vedtok i møte 20.06.2019 overføring av lysanlegg fra gamle grusbanen
vederlagsfritt til IL Nordlys, derfor er flombelysning ved kunstgressbanen tatt bort fra
prioriteringslista.
Begrunnelse for valg av anlegg:
1. Rehabilitering av idrettshallen
Karasjok kommune har i 2019 fått tildelt kr. 2,8 millioner i spillemidler til rehabilitering av
idrettshallen. Tilskuddet på totalt 8.369.000,- er fordelt over 3 år. Det er et krav om at den fortsatt
står som prioritert til alt av spillemidler er tildelt.

2. Dagsturhytte
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Finnmark Friluftsråd har invitert kommunene i Finnmark til deltakelse i et prosjekt med
målsetting om å få plassert ut dagsturhytter i alle kommuner. Hyttene er tegnet av Biotope ©.
Prosjektet er estimert til ca. 400 000 kr pr hytte delvis finansiert via spillemidler. Kommunenes
egenandel er beregnet til ca. 40 000 kr, i tillegg vil det komme administrative oppgaver.
3. Klubbhus: Karasjok Motorklubb
For å få økt aktivitet på crossbanen innen motorsport ønskes det en varmestue som inneholder
lager, kjøkken/kiosk, kontor, møte-/kurslokale. På vinterstid er det kaldt, og de mener det vil
være mer attraktivt for utøvere å ha en plass og varme seg mellom øktene.
Det er også et ønske om verksted i tilknytning til crossbanen. Dette for å øke motorinteressen
med aktiviteter, der i blant «mekkekvelder». Motorklubben har også en del store og tunge utstyr
som gjør det enklere hvis det kan repareres på stedet.
4. Rulleskibane
IL Nordlys skal starte arbeidet med å få rulleskibrukere bort fra trafikkerte bilveier. IL Nordlys
har som mål å gi gode og sikre løyper vinter som sommer til alle ski-glade skiløpere i alle aldre.
Derfor har de nå satt i gang prosjektering av rulleskibane med standplass for skiskyting på
Niitoguolbba skistadion. Det er også mulig med forlengelse rundt Niittonjárga slik det er regulert
inn i gang-/sykkelveg fra kommunen, det bør være et mål å få til dette også som et
folkehelseprosjekt. Det er svært mange som bruker Niitonjargeidnu som trimløype daglig. I
første omgang så søker IL Nordlys økonomisk støtte til prosjekteringsbistand, men de er også
avhengig av et nært samarbeid med kommunen i alle ledd. Det første som må løses i fellesskap,
er å løse grunnen fra privatgrunneiere for å få frigjort grunn til standplass, skytebane og
permanent start og målområde for ski og skiskyting. IL Nordlys har innhentet tilbud i 2015, og
kostnadsrammen for prosjektering er stipulert med kr 82 150 u/mva.
5. Videreutvikling av crossbanen
Klubben har store utfordringer med vedlikehold av crossbanen pga. leire, og det brukes årlig
mye penger til dette. Området er regulert til motorcross, men pr. i dag er den ikke egnet til å
brukes til det.
Det er ikke tilgjengelig vann på crossbanen, og behovet for drikkevann, vann til snøproduksjon
og brannslokking finnes ikke. For at utøvere skal kunne starte vintersesongen tidligere er det
ønske om vann til snøproduksjon.
6. Turkart
Finnmark Friluftsråd har igangsatt et prosjekt om å få felles turkart i Finnmark. Kommunen må
etablere en arbeidsgruppe som kan avklare kartets geografiske avgrensing, hva som skal på
kartet og ha dialog med lokalmiljøet. Det er ikke satt opp at kommunene skal ha egenandel på
dette, men ha ansvaret for å søke spillemidler.
7. Terapibasseng
Innspill fra Karasjok idrettsråd, 11.11.14. Svømmeklubben har et ønske om at det igangsettes
prosjektering til et terapibasseng, da behovet er stort for en rekke målgrupper. Flere lag og
foreninger innen helse har også ytret et ønske om behov for terapibasseng. I forbindelse med
bygging av svømmehallen, er det klargjort for evt. utvidelse til fremtidig terapibasseng.
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8. Rutsjebane til svømmebasseng
For å gjøre bassenget mer attraktivt for barn og unge, så vil en rutsjebane trekke flere barn til å
bruke bassenget. Barn vil også bli tryggere i vann ved at de utfordres til å bruke rutsjebane.

Del 1.2 Nærmiljøanlegg med prioritert liste
1. Lekeplass i Gaskavuovdi
Det er planlagt å etablere en sykkelbane på lekeplassen i Gaskavuovdi. Pr. i dag finnes det ikke
sykkelbane i Karasjok, og dette er et ønske fra barn og ungdom.
2. Aktivitetspark med sykkelbane og klatrestativer
En aktivitetspark i umiddelbar nærhet til sentrum vil aktivisere mange barn og unge, også
tilreisende. En slik park vil aktivisere alle typer barn og unge, også de som ikke er med i
organisert idrett.
3. Opprustning av skolegården
En skolegård hvor barn blir utfordret til å være kreative og til å være aktive, er viktig for våre
barn i Karasjok.
4. Lekeplassen i Beachevárdievvá
Det er behov for opprustning av lekeplass og grusbane. De ønsker å få flere med på fysisk
aktivitet, fritt lek og en møteplass.
5. Ballbinge i Báhkkiljohka
En ballbinge i Báhkkiljohka er savnet av barn i Báhkkiljohka. Dette vil gjøre at barna vil ha et
tilbud i grenda, og slipper da å sykle eller kjøres til bygda.

Vurdering
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et viktig redskap i kommunens planlegging av
større eller mindre anlegg, og tilrettelegging av lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet.
Kulturdepartementet og fylkeskommunen har gitt klare signaler om at ved fordeling av
spillemidlene vil kommunens prioritering bli vesentlig vektlagt. Det synes dermed riktig at
kommunen ved den årlige rullering og behandling av handlingsprogrammet tar hensyn til reelle
søknader og prioriterer disse høyt.
Det må allikevel være en realistisk vurdering i forhold til økonomiplanen der kommunen er
involvert, og det er viktig at anlegg planlegges etter reelle behovsanalyser.
For at ønskede anlegg som kommer inn under den politiske behandlingsprosessen skal komme
med, er det viktig at man er klar over hvilke grunnlag som må til for å komme med i det
prioriterte handlingsprogrammet.
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