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1. Definisjoner
Idrett:
Med idrett menes aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet menes egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder
friluftsliv og aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv:
Med friluftsliv menes opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på
miljøforandring og naturopplevelser.
Idrettsanlegg:
I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassiﬁsering av idrettsanlegg:
 nærmiljøanlegg
 ordinære anlegg
 nasjonalanlegg
Nærmiljøanlegg:
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder. Denne typen anlegg
er uteområder som skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk
aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Anleggene
skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære
konkurranser i idrett.
Ordinære anlegg:
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt
egenorganisert fysisk aktivitet. Denne typer anlegg er i hovedsak knyttet til konkurranse- og
treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. Tekniske krav til mål og utforming av
anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund. Disse kravene har
vært retningsgivende for hvilke anlegg som har blitt godkjent for tilskudd fra spillemidlene.
Nasjonalanlegg:
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for
avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Det finnes ingen
nasjonalanlegg i Vadsø kommune.
Anlegg for friluftsliv
Med anlegg for friluftsliv menes friluftsområder som er spesielt tilrettelagt for friluftsliv.
Denne typer anlegg omfatter turstier og løyper, samt hytter, gapahuker og lignende som ligger
i tilknytning til rutenett hvor allmennheten ferdes.
Rehabilitering av idrettsanlegg:
Rehabilitering av idrettsanlegg er istandsetting av anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell
og bruksmessig heving av standarden i forhold til dagens situasjon. Det er en forutsetning for
et eventuelt tilskudd at rehabiliteringen skal gi større og bedre forhold for idrettsutøvelse og
ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig vedlikehold.

2. Innledning
Hovedformålet med en kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å ha en
politisk vedtatt plan for utvikling av anlegg og områder til bruk for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. Planen skal sikre områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og trekke opp
målsetninger for slik tilrettelegging i kortsiktig og langsiktig perspektiv. Planen skal
inneholde et prioritert handlingsprogram for de neste fire år. Basert på registrerte behov skal
programmet legger føringer for investeringer i anlegg og områder for idrett og friluftsliv, samt
tildeling av spillemidler.
For å være berettiget til å søke spillemidler må anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
være innarbeidet i en kommunal plan.

3. Evaluering av forrige rullering
Følgende aktiviteter har blitt gjennomført siden forrige rullering av kommunal plan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv:










Skifte av dekke i Vadsøhall er fullført
Arbeidet med sosialt rom i Vadsøhall – rehabilitering er ferdig prosjektert, kontrakt
inngått. Avventer klagebehandling hos Fylkesmannen
Arbeidet med å skilte og merke turstier i området rundt Vadsø er fullført
Arbeidet med å etablere nye tee-steder ved Varanger Golfpark er fullført
Arbeidet med å etablere nytt idrettsbygg ved Varanger Golfpark er påbegynt
Ridehallen i Vadsø er nesten ferdigstilt
Det er utarbeidet tilstandsrapport for kunstgress på Vadsø stadion
Kultursal er fullført
Øvingsrom/musikkrom i flerbrukshus er fullført

Bowlinghall fullført (ikke spillemiddelfinanisert)
For 2018 ble følgende 11 spillemiddelsøknader fra Vadsø kommune godkjent av Finnmark
fylkeskommune:
 Anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv


Varanger Golfpark – Kjøp av Sandmo Golfbane



Varanger Golfpark – Kjøp av vanningsanlegg



Varanger Golfpark – Kunstgressgreener



Varanger Golfpark – Idrettsbygg



Varanger Golfpark – nye Tee-steder



Rehabilitering av Vadsøhallen



Sosialt rom Vadsøhallen



Kino i Vadsø flerbrukshus



Øvingsrom/musikkrom i Vadsø flerbrukshus



Kultursal i Vadsø flerbrukshus

Kommunen har de siste årene opplevd en kraftig økning i antall spillemiddelsøknader. Denne
økningen medfører at det er mer ressurskrevende å ivareta oppgaver knyttet til
spillemiddelordningen.

4. Beskrivelse av planprosess
Planen er utarbeidet av rådmannens administrasjon, i regi av kommunens idrettskonsulent.
Det har blitt lagt til rette for at de daglige brukerne av idrettsanleggene, samt anleggenes eiere,
har fått medvirke og komme med innspill til planen. Offentlig invitasjon til medvirkning har
blitt lagt ut på kommunens hjemmesider. I denne forbindelse ble det laget sak i Finnmarken
lokalavis for å informere om at arbeidet var igangsatt. Idrettslagene i kommunen har blitt
direkte kontaktet og invitert til å komme med innspill. De har blitt bedt om å komme med en
oppdatering av egen anleggssituasjon, samt ønsker/behov/planer om nye anlegg/rehabilitering
av eksisterende anlegg. Alle ønsker/behov/planer som er meldt inn til kommunens
idrettskonsulent er tatt med i planen.
Strategier og målsetninger for kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv tar
utgangspunkt i idrettspolitisk dokument (nasjonalt), Finnmark fylkeskommunes
handlingsprogram for idrett (regionalt), og Vadsø kommunes kommuneplan (kommunalt). Ut
over dette har administrasjonen valgt å fremme forslag om at anlegg med særlig høy
brukerfrekvens også skal prioriteres, da dette er lite kommunisert i de nasjonale, regionale og
kommunale strategidokumentene. Forslaget om også å prioritere anleggene med høyest
brukerfrekvens er lagt frem og godkjent av idrettsrådet og Finnmark fylkeskommune.
Prioritert anleggsliste er utarbeidet av administrasjonen i Vadsø kommune. Prioriteringen tar
utgangspunkt i de behov som er meldt inn fra lag, klubber, foreninger og anleggseiere.
Idrettsrådet og Finnmark fylkeskommune er gitt mulighet til å komme innspill til prioritering.
Planen er lagt ut på høring.

5. Strategi og målsetninger
Statlige føringer
I idrettspolitisk dokument 2015-2019 fremsettes visjonen «idrettsglede for alle». Hovedmålet
i statlig idrettspolitikk er å legge til rette for at flest mulig skal ha mulighet til å drive med
idrett og fysisk aktivitet. Dette skal gjøres ved økt satsning på anlegg til idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv. Tiltak som legger til rette for aktivitet blant barn og unge, personer med nedsatt
funksjonsevne, personer med innvandrerbakgrunn og inaktive skal vektlegges i særlig grad.
Fylkeskommunale føringer
I Finnmark fylkeskommunes handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20162020 fremsettes det et mål om at alle skal kunne drive med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

i sin hverdag der de bor. Det skal prioriteres å utvikle anlegg i nærhet til skoler og
boligområder, og i særlig grad skal nærmiljø- og friluftslivsanlegg som tilrettelegger for
egenorganisert fysisk aktivitet prioriteres. Det fremsettes et mål om å øke befolkningens
aktivitetsnivå og deltakelse i idrett og friluftsliv. Dette skal gjøres gjennom å stimulere til økt
fysisk aktivitet i skolen, legge til rette for gåing/sykling til skole og jobb, samt utvikle
lavterskeltilbud som merkede turløyper, frisbeegolf m.m. Idrettslag og foreninger skal
stimuleres til å styrke breddeidretten og utvikle toppidretten.
Kommunale føringer
I kommuneplan 2012-2024 fremsettes det som hovedmålsetning at Vadsø skal være et trivelig
og livskraftig lokalsamfunn preget av dynamikk og stor attraksjonskraft. For satsningsområde
folkehelse fremsettes følgende strategier:





Opprettholde og videreutvikle friluftstilbudet
Legge til rette for-, og ta initiativ til etableringen av flere nærmiljøanlegg
Styrke forutsetningene-, og være en pådriver for mer fysisk aktivitet i skolen
Legge til rette for økt aktivitet hos grupper som ellers kan falle utenom etablerte
tilbud

Integrasjon av mindreårige flyktninger og innvandrere
Idretten er en velegnet arena for integrasjon av mindreårige flyktninger og innvandrere, og
idrettslagene i Vadsø kommune har i stor grad lykkes med å få denne gruppen med idretten. I
Dette gjelder særlig fotball og bryting, hvor det er en betydelig andel med
innvandrerbakgrunn på aldersbestemte nivå. Kommunens idrettsanlegg fungerer i stor grad
som møteplasser mellom norsk ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn. Dette omfatter
bl. a. ballbinger, kunstgressbaner, haller og svømmeanlegg. Anleggsutbygging i kommunen
bør vektes i forhold til verdien disse skaper som møteplasser, og ta sikte på å stimulere til
integrasjon gjennom organisert idrett.
Idrettsdeltagelse og fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne
Visjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle. Til tross for betydelig
satsning på tilrettelegging, er det fortsatt slik at personer med nedsatt funksjonsevne i mindre
grad deltar i idretten enn funksjonsfriske. Fysiske barrierer for funksjonshemmedes deltakelse
i aktivitet i fritid, skole og idrett generelt er relativt godt kartlagt: mangel på tilgjengelighet,
informasjon, transport, ledsagere og nødvendige hjelpemidler. I tillegg kommer sosiale
barrierer som manglende kunnskap, fordommer hos omgivelsene og undervurdering av
kompetanse. Det skal stilles krav til at alle nye anlegg som bygges har universell utforming.
Også ved rehabilitering av anlegg skal universell utforming vektlegges.

Føringer for prioritering av anlegg
Vadsø kommune har i dag anlegg med en god bredde i forhold til idrettslivet i kommunen. De
eksisterende anleggene er imidlertid mye brukt og har betydelig slitasje. Rehabilitering,
vedlikehold og tilpasning av eksisterende anlegg vil derfor være hovedprioritet i kommende
periode. For etablering av nye anlegg skal det særlig prioriteres anlegg som har potensiale til å
aktivisere grupper som ellers kan falle utenom etablerte tilbud. For rehabilitering av anlegg
skal det særlig prioriteres anlegg med høy brukerfrekvens. Enkelte av de mest brukte

anleggene i kommunen har et slitasjenivå som går ut over den idrettslige aktiviteten. Disse
anleggene er spesielt viktig å ivareta, da de bidrar til aktivitet blant et stort antall barn og unge
i kommunen.

6. Status for anlegg
Golnes grendehus
Brukes flere ganger i uken, og er i bruksmessig stand. Grendelaget ønsker å male bygget
innvendig, og renovere badstue og garderober. Det undersøkes muligheter for å sette opp en
ballbinge utenfor grendehuset.
Miljøbygget svømmeanlegg
Anlegget brukes daglig, med stor pågang. Det er i bruksmessig god stand, men badstuer,
dusjanlegg og lysarmatur er slitt og modent for utskiftning.
Miljøbygget skytteranlegg
Brukes flere dager i uken, både av pistolklubben og av skiskyttere fra IL Polarstjernen. I
bruksmessig stand, men slitt bygg. Skytterlaget planlegger oppstart av skyteskole høsten
2017. Det planlegges innkjøp/oppgradering av elektroniske målskiver.
Polarsletta stadion
Brukes daglig i sesong, og er i god bruksmessig stand. Banedekket og inngjerding er nylig
skiftet ut.
Polarsletta stadion klubbhus
Brukes daglig. I bruksmessig stand, men nedslitt med fuktproblemer, lekkasjer og
underdimensjonert EL-anlegg. Kjøkken og garderober oppfyller ikke behovet klubben har til
fasiliteter. Planlegges nybygg.
Tomaselvdalen skihytte
Brukes hver helg i sesong. Over 1200 skrev seg i boka ila. årets sesong. Anlegget er i
bruksmessig god stand, men det behøves noe rehabilitering. Hytta siger, og det undersøkes
mulighet for å jekke opp hytta og gjøre noe med fundamentet. Det vurderes å sette inn en ny
pipe, samt utskifting av dører/vinduer.
Vadsø idrettspark friidrettsanlegg
Brukes ukentlig i sesong. Dekket er i dårlig bruksmessig stand. Det er svært slitt, og har
sprekker og ujevnheter. Også tilløpet til lengdehopp og spydkasting er hullete og humpete.
Vadsø idrettspark fotballanlegg
Brukes daglig i sesong, med svært stor pågang. Kunstgressdekket ble lagt i 2006, med en
forventet levetid på 10 år. Dekket er i 2017 svært slitt og modent for utskifting.
Vadsø samfunnshus
Ikke i bruksmessig stand. Brukes som lager av eiendomsselskapet. Blir erstattet av nytt
kulturhus.
Vadsø skytebane 100m
Brukes ukentlig i sesong i forbindelse med trening og oppskyting. Anlegget er i bruksmessig
stand. Det planlegges å flytte banen til skytterhuset, med standplass i kjelleren, samt innkjøp
av elektroniske målskiver.

Vadsø skytebane 200m
Brukes i forbindelse med årlig stevne, og sporadisk gjennom sesong. Anlegget er i
bruksmessig stand. Det planlegges innkjøp av elektroniske målskiver.
Vadsø skytebane klubbhus
Brukes flere ganger i uken i sesong. Kjelleren har vært utsatt for vannlekkasje, og gjennomgår
omfattende renovering. Det planlegges ytterligere renovering av oppholdsrom ifm. standplass
i kjelleren, 1. etg, samt asfaltering rundt huset for universell utforming.
Navarsvannet skytebane bevegelig mål – løpende elg
I forbindelse med 100m banen. Planlegges flyttet til skytterhuset, med standplass i kjelleren.
Vadsøhallen flerbruksanlegg
Brukes daglig, med svært stor pågang. Både dekke og bygg er slitt. Behov for omfattende
rehabilitering, som er igangsatt juni 2017. Det vurderes muligheter for å etablere en ny
spilleflate i tilknytning til hallen, samt et sosialt rom.
Vadsøhallen fotballanlegg
Anlegget brukes lite til fotball, men benyttes til cricket, og til årlig hundeutstilling. Vinterstid
brukes anlegget til skøytebane. Banen er ikke egnet til fotballspilling, men er i bruksmessig
stand til dagens bruk.
Vestre Jakobselv lysløype
Brukes daglig, også sommertid. Anlegget er vedlikeholdt, og i god bruksmessig stand.
Vestre Jakobselv samfunnshus
Brukes daglig. Gulvdekke og ribbevegg er svært slitt.
Vestre Jakobselv samfunnshus svømmehall
Brukes hverdager. Anlegget er i bruksmessig stand, men slitt. Avfuktingsanlegg mangler, og
ventilasjonsanlegg fungerer dårlig.
Varangerhallen fotballhall
Brukes daglig i sesong, med svært stor pågang. Anlegget er vedlikeholdt, og i god
bruksmessig stand.
Varangerhallen klatreanlegg
Brukes flere dager i uken. Anlegget er vedlikeholdt, og i god bruksmessig stand.
Klatreklubben undersøker muligheter for å bygge den korte delen av veggen opp til taket, og
for å utvide klatreveggen med en buldrevegg (lav vegg der man kan klatre uten sikring).
Varangerhallen delanlegg friidrett
Lite brukt siste året, brukt ukentlig tidligere. Anlegget er slitt, men i bruksmessig stand.
Fossen bydelshus m/garderober
Anlegget brukes daglig og er i bruksmessig stand.

Kvartsveien balløkke
Brukes sporadisk, i bruksmessig stand.
Tueveien/Myrullveien balløkke
Anlegget er ikke i bruk, og ikke i bruksmessig stand.
Melkevarden balløkke
Anlegget er ikke i bruk, og ikke i bruksmessig stand.
Vårbrudd samfunnshussal
Brukes ukentlig. I bruksmessig stand, men behov for oppussing i kjelleren.
Fossen skileikanlegg med quarterpipe og snowboardhopp
Brukes daglig i sesong. I bruksmessig stand.
Krampenes grendehus
Brukes ukentlig. Er i bruksmessig stand, men slitt. Planlegges rehabilitering med bl.a. maling
og reparasjon av vannskade i taket.
Varanger golfpark
Brukes daglig i sesong. Anlegget består av 9 hulls golfbane, putte-green og driving-range.
Anlegget er vedlikeholdt og i god bruksmessig stand. Det skal det etableres nye tee-steder og
nytt idrettsbygg.
Vidjeveien balløkke
Brukes ukentlig/sporadisk. I bruksmessig stand.
Melkevarden skole ballbinge
Brukes daglig. I bruksmessig stand.
Fossen skole ballbinge
Brukes daglig. I bruksmessig stand, men dekket er slitt.
Fossen skianlegg - lysløype
Benyttes daglig hele året, særlig mye brukt vinterstid. Er i bruksmessig stand, men
lyspunktene trenger en oppgradering. Dette gjelder særlig lysslyngen inne på stadion, som er
koblet ut fordi den kortslutter ved dårlig vær.
Vadsø skistadion
Benyttes hovedsakelig ved arrangering av skirenn. Ila. vintersesongen arrangeres det årlig 3
skirenn, i tillegg til 11 skikaruseller. Anlegget er i bruksmessig stand, men lysslyngen inne på
stadion er koblet ut, fordi den kortslutter ved dårlig vær. Smøreboden ved skistadion benyttes
daglig hele vinteren.
Fossen skianlegg stadionhus
I likhet med skistadion benyttes stadionhuset ved arrangering av skirenn. Huset benyttes også
til styremøter, årsmøte og komitémøter i Vadsø skiklubb. Anlegget er vedlikeholdt og i
bruksmessig stand, men tilfredsstiller ikke skiklubbens behov ved større arrangementer. Det
er ikke toaletter eller innlagt vann i huset, og kjøkkenet holder lav standard.

Vestre Jakobselv ballbinge
I bruksmessig stand.
Vadsø motorsportanlegg
Anlegget brukes flere ganger i uken i sesong. Banen er i bruksmessig stand, men har behov
for omfattende rehabilitering. Banedekket er nedslitt, lysanlegg, depot og parkeringsområder
er mangelfulle, og det er behov for etablering av grøft og dreneringssystem. NMK Vadsø
planlegger rehabilitering/utvidelse av eksisterende anlegg, med tilrettelegging for go-kart,
bilcross og rallycross.
Skateanlegg
Brukes flere dager i uken. I bruksmessig stand, men har behov for noe vedlikehold.

Turstier:
Ekkerøy tursti, Vestre Jakobselv tursti, Fossen natur- og kultursti, Pavelstien,
Kjærlighetsstien, Klubbnasen.
Kart:
Jakobselv vest, Jakobselv øst, Basis A, Fossen, Tomaselv, Vasselva, Andersby,
Basis B – Torsvarden.

7. Innmeldte behov for rehabilitering av- og nye anlegg
Ordinære idrettsanlegg
Følgende behov knyttet til ordinære anlegg er meldt inn, og ansees å være aktuelle i
kommende fireårsperiode:
Rehabilitering av Sentralidrettsanlegget
Sentralidrettsanlegget har over en lang periode stått inne med rehabiliteringsbehov i den
kommunale planen. Etter en anleggsbefaring av Norges Fri-idrettsforbund i juni 2014 mottok
kommunen en rapport hvor det fremkommer et omfattende rehabiliteringsbehov. Deler av
anlegget er så nedslitt at det er på grensen til å måtte stenges for bruk. Kommunen har fått et
kostnadsoverslag (2016) utarbeidet av Svein Aune AS på vegne av Vadsø turnforening.
Kostnadene omfatter skifte av dekke.




Kostnad beregnet til ca 6.000.000 på skifte av dekke
Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Finansiering ikke avklart

Anlegg for skiskyting og rulleski i Vestre Jakobselv
IL Polarstjernen arbeider med å realisere et anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv.
Prosjektet er delt i to; anlegg for skiskyting og anlegg for rulleski.
 Kostnad på anlegget totalt er beregnet til ca 3.500.000, Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Søknad om spillemidler er godkjent
 Har fått 791.000,- i forskuttert MVA
 Har fått 1.250.000,- i forskutterte spillemidler
 Er blitt bevilget 500.000,- i kommunalt tilskudd
Anlegg for snø-produksjon i Vestre Jakobselv
IL Polarstjernen undersøker muligheter for å etablere anlegg for kunstig snø-produksjon i
tilknytning til skiskyting/rulleski-anlegget.
 Kostnader ikke avklart
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Finansiering ikke avklart

Skifte av kunstgress på Vadsø stadion
Kunstgresset på Vadsø stadion er så slitt at det i løpet av kort tid er nødvendig med nytt
dekke. Kunstgressdekket har en forventet levetid på 10 år, og ble lagt i 2006. IL Norild har
uttrykt et sterkt ønske om skifte av dekke. Gummigranulat på alle anlegg i Vadsø kommune
skal fases ut. Før utskiftning prosjekteres videre må utelukkende miljøvennlige alternativer
med nedbrytbare material til dekket vurderes.
 Kostnader ikke avklart



Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning



Finansiering ikke avklart



Tilstandsrapport foreligger

Vadsøhallen – Rehabilitering
Arbeidet med å rehabilitere Vadsøhallen har startet. Arbeidet innebærer skifte av dekket i
hallen, istandsetting av tak m.m. Prosjektet drives av Vadsø kommunale eiendomsselskap.
 Kostnad på prosjektet er beregnet til 6.500.000, Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Spillemiddelsøknad godkjent
Vadsøhallen – sosialt rom
I forbindelse med rehabilitering av Vadsøhallen er det planlagt opparbeidelse av et sosialt
rom.
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Søknad om spillemidler godkjent
Vadsøhallen – ny spilleflate
I forbindelse med at aulaen avvikles som idrettsanlegg blir hallkapasiteten til håndball
redusert. Pga. kapasitetsmangel utredes det derfor muligheter for å etablere en ekstra
spilleflate i tilknytning til Vadsøhallen.




Kostnader ikke avklart
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er kun gitt for arbeidet som påbegynnes juni
2017. Ifm. utvidede planer om å etablere en ekstra spilleflate vil det kreves en ny
prosess med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Finansiering ikke avklart

Garasje ved Vadsø skistadion
Vadsø kommune har nylig gått til anskaffelse av ny løypemaskin. Denne står i dag lagret i en
garasje i Fosseveien, noe som medfører at maskinen må kjøre etter vei fra starten av
Fosseveien og opp til skianlegget hver gang den skal benyttes. Det er et uttrykt behov for at
det anlegges et egnet garasjeanlegg ved skistadion.
 Kostnad på prosjektet er 1.500.000, Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Finansiering ikke avklart
Rehabilitering av stadionhus Vadsø skistadion
Stadionhuset på skistadion oppfyller ikke skiklubbens behov ved større arrangementer. Det
undersøkes muligheter for å legge inn vann i bygget, toalettfasiliteter, samt en oppgradering
av kjøkkenet
 Kostnader ikke avklart
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning



Finansiering ikke avklart

Fossen skianlegg – Lysløype
Det er behov for å oppgradere lyspunktene i lysløypenettet overfor Fossen. Dette gjelder
særlig lysslyngen inne på skistadion, som er koblet ut da den kortslutter ved dårlig vær
 Kostnader ikke avklart
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Finansiering ikke avklart
Motorsportsanlegg
Vadsø motorsportsklubb har i flere år arbeidet med en prosjektering av en utvidelse av dagens
anlegg. Det legges opp til et stort anlegg som har oppgradert motorcrossbane, gokart- og
rallycrossanlegg. Anlegget er kostnadskrevende og det vil mest sannsynlig være mest
effektivt å dele anlegget opp i flere småanlegg som man kan søke spillemidler separat på. Det
foreligger en skisse over anlegget
 Kostnad på anlegget er foreløpig beregnet til ca 6.000.000, Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
 Finansiering ikke avklart.
Nytt klubbhus – IL Polarstjernen
IL Polarstjernen har 100-års jubileum i 2017. I forbindelse med dette planlegges det å bygge
et nytt klubbhus. Det legges opp til en betydelig dugnadsinnsats
 Foreløpig kostnadsberegnet til ca 8.000.000, Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
 Finansiering ikke avklart

Skytteranlegget ved Navarsvannet
Vadsø skytterlag planlegger å oppgradere skytebaneanlegget ved Navarsvannet. Prosjektet er
delt i 2; rehabilitering av klubbhuset og oppgradering av skytebanene
 For skytterhuset: Det skal etableres sosialt rom med minikjøkken, toalett og
garderober i kjelleren. I 1. etg skal vinduer, ytterdører og takrenner skiftes, og bygget
skal males. Inngangsrampe skal utbedres og det skal legges asfalt rundt huset for å
sikre universell utforming. Kostnad for anlegget er beregnet til 681.000, For skytebane: 100 meters banen skal flyttes slik at standplass blir i kjelleren på
skytterhuset, ved siden av standplass for 200 meters bane. Bane for løpende elg skal
også flyttes slik at standplass blir i kjelleren på skytterhuset. Arbeidet innebærer
oppgradering av standplassområdet i kjelleren og skytebaneområdet (jordvoller). Det
skal investeres i elektroniske skiver til 100 meters og 200 meters bane, samt tilhørende
elektronikk-hus. Kostnad for anlegget er beregnet til 772.000, Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Finansiering ikke avklart
Skyteanlegg i kjelleren på miljøbygget
Vadsø skytterlag planlegger å gå til innkjøp av elektroniske målskiver til anlegget i kjelleren
på miljøbygget
 Kostnader beregnet til 431.000,-




Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Finansiering ikke avklart

Svømmehall – Miljøbygget
Rehabilitering av garderober, badstuer og lysarmatur i tilknytning til svømmehallen i
Miljøbygget.




Kostnader ikke avklart
Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Finansiering ikke avklart

Varangerhallen klatreanlegg
Vadsø klatreklubb planlegger å utvide klatreveggen i Varangerhallen. I dag er klatreveggen
todelt; en del av veggen strekker seg helt til taket i hallen, mens den andre delen er kun 7
meter høy. Det planlegges å bygge den korte delen av veggen helt opp til taket. Det er også
satt ned et arbeidsutvalg som jobber med å prosjektere en buldrevegg i tilknytning til
klatreveggen.




Kostnader ikke avklart
Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Finansiering ikke avklart

Varanger golfpark
Varanger golfpark AS har kjøpt Sandmo golfbane
 Kostnad for anlegget: 5.352.000, Søknad om spillemidler godkjent
 Halve søknadssummen ble tildelt i 2017
Varanger Golfpark
Varanger Golfpark AS har gått til innkjøp av vanningsanlegg.
 Kostnad for anlegget:
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Spillemiddelsøknad er godkjent
Varanger golfpark
Varanger Golfpark har begynt arbeidet med å etablere av nytt idrettshus for lagring av utstyr
og materiell på Varanger Golfpark
 Kostnad på anlegget er beregnet til 400.000
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Søknad om spillemidler godkjent

Varanger golfpark
Varanger Golfpark har levert søknad om etablering av nye utslagssteder på golfbanen.
 Kostnad på anlegget er beregnet til 500.000
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innvilget
 Søknad om spillemidler godkjent

Vestre Jakobselv samfunnshus
Gulvdekket og ribbeveggen i Vestre Jakobselv samfunnshus er svært slitt og modent for
utskifting
 Kostnader ikke avklart
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Finansiering ikke avklart
Rehabilitering av lysløyper i Vadsø og Vestre Jakobselv
Vadsø kommune har til sammen 314 lysarmaturer i lysløypene i Vadsø kommune, fordelt på
105 i Vestre Jakobselv og 209 i Vadsø ( Rødekorshytta i vest til Myrkroken/ Grua i øst inkl.
sløyfe mot Fossen skole og avgrening mot parken).
Anlegget som er bygd på midten av 1900tallet har store mangler. I Vadsø må tilnærmet alle
armaturer og barduner byttes ut/graves ny. Stolpene er i bra stand.
Kalkyle for utskifting av alle 209 barduner, 10 stolper og 209 lysarmaturer er beregnet til 1.5
mill.


Kostnader avklart



Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning



Finansiering

Rulleskianlegg i Vadsø
Det er et forarbeid i gang knyttet til et rulleskianlegg på Vadsø skistadion/lysløypa. Foreløpig
foreligger det ingen kostnadsoverslag eller prosjektskisser.
 Kostnader ikke avklart
 Finansiering ikke avklart
Utvidelse av klubbhus Varanger Golfpark
Varanger Golfpark ønsker å utvide klubbhuset på Varanger Golfpark. Utvidelsen er
prosjektert til 154 m2 og vil blant annet inneholde godkjente garderobefasiliteter, nytt
kjøkken, lagerrom og større sal. Prosjektet er foreløpig beregnet til ca kr 5,2 mill inkl mva.
 Kostnader under utarbeidelse
 Finansiering under utarbeidelse

Nærmiljøanlegg
Følgende nærmiljøanlegg ansees å være aktuelle i kommende fireårsperiode
Nærmiljøanlegg ved Flerbrukshuset
I prosjektskisse til Flerbrukshuset inngår det to mindre nærmiljøanlegg: Stasjonært
bordtennisanlegg og skaterampe
 Kostnadsberegning foreligger ikke
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Bo- og omsorgssenter/Sykehjem – Aktiviserende uteareal
I tilknytning til Vadsø Bo- og omsorgssenter/Sykehjem undersøkes det muligheter for å
etablere spesielt tilrettelagte og aktiviserende uteareal. Hvorvidt dette er spillemiddelberettiget
er uavklart og må klargjøres før eventuell byggestart
 Kostnadsberegnet til 1.500.000, Ikke idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent
Ballbinge Vadsø ungdomsskole
Vadsø ungdomsskole har uttrykt ønske om å rehabilitere ballbingen utenfor skolen.
Tilstanden på anlegget er så dårlig at det også kan være aktuelt å erstatte anlegget med en helt
ny ballbinge
 Kostnadsberegning foreligger ikke
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mangler
 Finansiering ikke avklart
Sykkelanlegg
Varanger sportsklubb har meldt inn ønske om å etablere et sykkelanlegg med BMX-bane,
Pump-track, trail og terrengløype
 Plassering ikke avklart
 Kostnader ikke avklart
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Finansiering ikke avklart
Sykkeltrassè
Varanger sportsklubb undersøker muligheter for å etablere en «maraton terrengløype» for
sykkel
 Plassering ikke avklart
 Kostnader ikke avklart
 Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Finansiering ikke avklart
Vadsø barneskole – nærmiljø/fellesparken
I nærområdet ved Vadsø barneskole søkes det å utvikle flere aktivitetsområder hvor det
tilrettelegges for fysisk aktivitet gjennom etablering av helårlige apparater/installasjoner.
Etableringen planlegges i samarbeid med Vadsø barneskoles styringsgruppe og med
Finnmark Fylkeskommunes ordning for tilskudd for slike anlegg


Her vises det til prosjektet fellesparken som vil være en tilretteleggelse i skolenes
nærmiljø. Prosjektets muligheter for spillemidler og andre tilskuddsmuligheter må
avklares før eventuell byggestart

Skateanlegg
Dagens skateanlegg bærer betydelig preg av høy bruk og lavt vedlikehold. Anlegget antas å
ikke ha noen betydelig varighet. Et nytt anlegg bør eventuelt prosjekteres ut fra høy bruk og
mindre krav til vedlikehold. Anlegg kan sees i sammenheng med for eksempel en
fleraktivitetsflate.



Kostnader ikke avklart
Mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning



Finansiering ikke avklart

Kulturbygg
Følgende kulturbygg ansees å være aktuelle i kommende fireårsperiode. Nytt av året er at
kulturbygg ikke trenger funksjonell forhåndsgodkjenning for å søke om spillemidler.
Vadsø flerbrukshus
For kulturbygg der flere separate kulturfunksjoner inngår, er det anledning til å sende inntil 3
ulike søknader om tilskudd. Hver av disse søknadene har en øvre grense for tilskudd på
2.000.000,-. I forbindelse med etableringen av Vadsø flerbrukshus planlegges det å søke
spillemidler til tre separate kulturfunksjoner: kino, kultursal og øvingslokaler.
 Vadsø kino, maksimalt tilskudd 2.000.000, Kultursal, maksimalt tilskudd 2.000.000, Øvingslokaler, maksimalt tilskudd 2.000.000,Golnes grendehus
Golnes grendelag planlegger å male bygget innvendig, og renovere badstue og garderober.
Det undersøkes også muligheter for å sette opp en ballbinge utenfor grendehuset.
 Kostnadsberegning foreligger ikke
 Finansiering ikke avklart
Krampenes grendehus
Bygdelaget Fremad planlegger å pusse opp grendehuset. Huset skal males innvendig, det skal
legges nytt gulv i aktivitetssalen, en vannskade i taket skal repareres, og toaletter og
tilhørende rørsystem skal skiftes ut.
 Kostnadsberegnet til 699.000, Finansieringsplan foreligger
 Spillemiddelsøknad er levert
Vårbrudd
Det er behov for oppussing av kjelleren i Vårbrudd-huset.
 Kostnadsberegning foreligger ikke
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mangler
 Finansiering ikke avklart
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Høsten 2015 overtok Varanger museum NRK-bygningen i Vadsø. Foruten i seg selv å være et
kulturminne knyttet til fornorskning og språk, har bygningen allerede rukket både å bli et
levende flerbrukshus og museets nye hovedbase i byen.
For at museet skal kunne ivareta sine forpliktelser som et nasjonalt senter for kvensk språk og
kultur, er bygningen avhengig av enkle ombygginger og nødvendige oppgraderinger for å
tilfredsstille museale krav. Dette er bl.a. nødvendig for å kunne forvalte museets samlinger og
tilrettelegge for en god basisutstilling. Tilskuddssats for kulturbygg er 2.000.000,



Anlegget er prosjektert
Kostnader foreligger
Anlegget trenger ikke funksjonell forhåndsgodkjenning

Anlegg for friluftsliv
Følgende anlegg for friluftsliv ansees å være aktuelle i kommende fireårsperiode.
Turstier rundt Vadsø
Vadsø kommune har tatt initiativ til å få utbedret eksisterende turstier samt etablert nye
turstier. Prosjektet omfatter skilting og merking av nye og eksisterende stier,
informasjonstavler og tilrettelegging i løypene. Kostnadsramme på prosjektet er beregnet til
350.000,-. Finansiering er innarbeidet i budsjett. Prosjektet omfatter følgende stier og er
planlagt gjennomført ila. 2017:
Nye turstier:
 Øya rundt
 Fossen – Basis A
 Byvannet rundt
 Fossen – Torsvarden
 Torsvarden rundt
 Melkevarden rundt
Eksisterende turstier:
 Kjærlighetsstien
 Pavelstien
 Svanevannet rundt
Tomaselvdalen skihytte
Skihytta siger, og skihytteutvalget undersøker muligheter for å jekke opp hytta og gjøre noe
med fundamentet. Det vurderes også å sette inn en ny pipe i bygget.
 Kostnadsberegning foreligger ikke
 Finansiering ikke avklart
 Idrettsfunksjonell godkjenning mangler

Orienteringskart Vestre Jakobselv
IL Polarstjernen har meldt inn ønske om å etablere et orienteringskart i området rundt Vestre
Jakobselv.
 Kostnadsberegning foreligger ikke
 Finansiering ikke avklart
 Idrettsfunksjonell godkjenning mangler
Turkart Vadsø kommune
Finnmark friluftsråd ønsker å lage turkart for alle kommunene i Finnmark. For Vadsø
kommune har de foreslått et tosidig kart, der turmål i Vadsø er tegnet opp på den ene siden,
mens den andre siden viser turmål i Vardø. Friluftsrådet vil ta alt ansvar for finansiering,
inkludert prosessen med å søke av spillemidler.

8. Prioritert anleggsliste
For kommende 4-års periode fremmer administrasjonen forslag om at Vadsø kommune særlig
bør prioritere rehabilitering og tilpasning av Vadsøhallen, samt utskifting av kunstgresset på
Vadsø stadion. Felles for disse to anleggene er at de aktiviserer svært mange barn og unge, og
er i meget dårlig stand grunnet slitasje.

For tildeling av spillemidler 2020 fremmes følgende prioriteringsliste:
1. Rehabilitering av Vadsøhallen
2. Sosialt rom Vadsøhallen
3. Rehabilitering av skytebane - miljøbygget
4. Skifte kunstgress – Vadsø stadion

Tilleggsvedtak kommunestyret 12.12.2019
-

-

Kommunestyret ser positivt ut fra et folkehelseperspektiv og bolystperspektiv på
områder som fremmer uorganiserte former for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Viktige anleggsområder nært folk, som skaper aktivitet og sosial interaksjon skal
prioriteres i planen.
Vedlikehold og utvidelse av Skateanlegget blir et prioritert tiltak for 2020.

9. Uprioritert anleggsliste
Rehabilitering av Sentralidrettsanlegget
Anlegg for snøproduksjon i Vestre Jakobselv
Vadsøhallen – sosialt rom
Garasje ved Vadsø skistadion
Rehabilitering av stadionhus Vadsø skistadion
Fossen skianlegg – Lysløype
Motorsportsanlegg
Nytt klubbhus – IL Polarstjernen
Skyteanlegg i kjelleren på miljøbygget
Svømmehall – Miljøbygget
Varangerhallen klatreanlegg
Vestre Jakobselv samfunnshus
Nærmiljøanlegg ved Flerbrukshuset
Vadsø barneskole – nærmiljø
Bo- og omsorgssenter/Sykehjem – Aktiviserende uteareal
Vadsø flerbrukshus
Golnes grendehus
Krampenes grendehus
Vårbrudd
Tomaselvdalen skihytte
Orienteringskart Vestre Jakobselv

10. Tidsplan for realisering av anlegg
Mulig tidsplan for realisering av anlegg i neste 4-årsperiode
2017
Rehabilitering av Vadsøhallen
Rehabilitering av 100m og 200m skytebane ved Navarsvannet
Etablering av vanningsanlegg Varanger golfpark
Etablering av idrettshus Varanger golfpark
2018
Skifte av kunstgress på Vadsø stadion
Ferdigstilling av anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv
2019
Etablering av ny spilleflate i Vadsøhallen
2020
Motorsportsanlegg NMK Vadsø

11. Retningslinjer for søking av spillemidler
Søknad om forhåndsgodkjenning
For at en søknad om spillemidler skal kunne sendes inn må det foreligge en kommunal
forhåndsgodkjenning. Den kommunale forhåndsgodkjenningen skal sikre at anlegg er
realistiske i forhold til kostnader, plankrav o.l. For at det skal kunne gis forhåndsgodkjenning
må anlegget være nevnt i den kommunale planen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning er satt til 10. september. Lag og foreninger som ønsker
å søke om forhåndsgodkjenning anbefales å ta kontakt med kommunen i god tid før fristen 10.
september.
Detaljert informasjon om søking av forhåndsgodkjenning er tilgjengelig på nett:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b19946f1c03240e4b2ad23c238455318/v-0985bveileder-idrettsfunksjonell_forhaandsgodkjenning-okt2016.pdf
Søknad om spillemidler
For at det skal være anledning til å søke om spillemidler må anlegget være nevnt i den
kommunale planen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Spillemiddelsøknader sendes inn
elektronisk til kommunen gjennom kulturdepartementets hjemmesider. Kommunal
søknadsfrist for lag og foreninger er satt til 15. november. Kommunen videresender deretter
søknaden til fylkeskommunen innen søknadsfrist 15. januar. Lag og foreninger som ønsker å
søke spillemidler anbefales å ta kontakt med kommunen i god tid før kommunal frist 15.
november.
Detaljert informasjon om søking av spillemidler er tilgjengelig på nett:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg- for- idrettog-fysisk-aktivitet---2016/id2505159/

Kommunal finansiering
Til anlegg som bygges og eies av lag og foreninger (ikke-kommunale anlegg) kan det gis
kommunalt tilskudd til deler av investeringen. Lag og foreninger kan søke om
mellomfinansiering av spillemidler, forventet mva-kompensasjon og lignende. Kommunal
mellomfinansiering må være søkt og behandlet av kommunestyret innen søknad om

spillemidler godkjennes. Vadsø kommune forbeholder seg retten til å behandle slike søknader
i tråd med de vedtak, føringer som ligger på området.

12. Retningslinjer for kommunal medvirkning til bygging/rehabilitering av
anlegg
1. Bakgrunn
Vadsø kommune betrakter i utgangspunktet at man i stor grad har på plass anlegg for idrett og aktivitet.
Likevel kan det være enkelte idretter og aktiviteter samt nærmiljøanlegg hvor behovet fortsatt er tilstede. På
noen slike områder er det både effektivt og ønskelig at andre aktører enn kommunen selv realiserer og
driver slike anlegg. Vadsø kommune ønsker gjennom finansiell medvirkning å legge til rette for at
idrettslag og andre berettigede kan realisere anlegg for idrett og aktivitet i egen regi. Dette er da anlegg som
på en egnet måte supplerer de anlegg Vadsø kommune har- eller kommer til å ha.
Vadsø kommunes medvirkning skal underbygge folkehelse og være i tråd med mål og strategier, samt
prioriteringer som fremgår av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Vadsø kommune.
2. Formål
Retningslinjene har som formål å;


Bidra til at frivillige organisasjoner, herunder idrettslag og andre som er berettiget til spillemidler
kan realisere egne anlegg og /eller tiltak



Representere en forutsigbarhet og likebehandling for idrettslag og andre berettigede aktører ifm.
planlegging og prosjektering av egne anlegg for idrett og aktivitet



Avklare og avgrense kommunale risikopreferanser i tilknytning til slik realisering av private
anlegg

3. Virkemidler
Følgende virkemidler er aktuelle i tilknytning til realisering av private anlegg for idrett og aktivitet:


Kommunal planansvar. Private aktører som ønsker realisert egne anlegg til idrett og aktivitet, og
som er prioritert i aktuell kommunal plan, skal kunne forvente at Vadsø kommune tar ansvar for
at nødvendige planer utarbeides og vedtas



Kommunal garanti. Kommunal garanti nødvendig for i det hele tatt å kunne omsøke spillemidler
skal kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet



Kommunal forskuttering av spillemidler. Kommunal forskuttering av spillemidler i det omfang
som fremgår av godkjent søknad om spillemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer (se
pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet



Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Kommunal forskuttering av merverdiavgift i det
omfang som fremgår av godkjent søknad om spillemidler skal under forut setning om full
refusjon kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet

4. Rammer for kommunal medvirkning
Følgende overordnede forutsetninger og rammer gjelder for den kommunale medvirkningen:


Det kommunale planansvaret betinger en rimelighet i form av at f. eks. ikke endring av
kommuneplan er nødvendig og/eller at det er snakk om større og mer kompliserte reguleringer



Summen av de til enhver tid gjeldende kommunale garantier skal ikke overstige kr 20.000.000,Kommunal forskuttering av spillemidler skal skje innenfor den låneramme som kommunestyret i
Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet. Summen av utestående,
forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 20.000.000,-



Kommunal forskuttering av merverdiavgift spillemidler skal skje innenfor den låneramme som
kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet og betinger en
underliggende avtale mellom kommunen og privat aktør som sannsynliggjør og sikrer full
refusjon. Summen av utestående, forskuttert mva. skal ikke overstige kr. 5.000.000,-

5.

Andre bestemmelser
a.

Retningslinjene omhandler kun anlegg og tiltak som er prioritert i Kommunal plan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og som i tillegg innehar idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning samt er underlagt en godkjent søknad om spillemidler

b.

Retningslinjene trår i kraft så snart kommunestyret i Vadsø har gjort vedtak om dette

c.

Retningslinjene erstatter alle andre aktuelle bestemmelser og krav knytt et til Vadsø
kommunes medvirkning til realisering av anlegg for idrett og aktivitet

d.

Retningslinjene må til enhver tid tilpasses de gjeldende bestemmelser og retningslinjer
for tildeling av spillemidler, fylkeskommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet mm

e.

Vadsø kommunes forskuttering av spillemidler og merverdiavgift skal tilbakebetales
uten unødig opphold. Den aktør det forskutteres for har ansvaret for å sikre at de
forskutterte beløp søkes utbetalt og/eller kompensert i tråd med gjeldende ordninger og
bestemmelser inntil 100% av det forskutterte beløp er tilbakebetalt Vadsø kommune.
Ved en eventuell avkortning av refusjonen av merverdiavgift fra Lotteritilsynet, skal
det opprettes en tilbakebetalingsordning mellom kommunen og idrettslaget. Dette
gjøres før utbetaling av forskutterte midler blir utbetalt til idrettslaget.

f.

Kommunal medvirkning forutsetter at ev pantsetting av anlegg, eiendommer i
tilknytning til søknaden er avklart med Vadsø kommune på forhånd

