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1. Innledning
Gamvik kommune jobbet fram en ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 – 2024. Intensjon
med planen er å samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Denne planen
skal være et styringsdokument for politikere og administrasjonen i kommunen og et verktøy for
idretts- og friluftsforeninger og engasjerte innbyggere i Gamvik kommune. I tillegg gir idrettsplanen
grunnlag til å søke om spillemidler til idretts, -nærmiljø- og friluftsanlegg.
Spillemidlene er en betegnelse for overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk
Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål via Kulturdepartementet.
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024 er utarbeidet av kulturkontoret sammen med en
politisk valgt styringsgruppe og har et fireårig perspektiv med krav om årlig rullering.

1.1. Bakgrunn
Kommunen er i henhold til krav fra kulturdepartementet pliktig å lage “temaplan for idrett og fysisk
aktivitet”. Plankravet begrunnes med at anleggsutbygging i kommunene bør bli gjenstand for klare
behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idretts relaterte mål. Utbygging av anlegg skal ta
utgangspunkt i hva som trengs og planen skal medvirke til å unngå at prioriteringer blir gjort ut fra
kortsiktige ønsker og særinteresser
Gamvik kommune har utarbeidet kommunedelplan for utbygging av anlegg og områder for idrett og
friluftsliv 2007-2010. Planen skulle rulleres hvert år og hele planen revideres hvert 4. år. Planen har
ikke vært revidert siden 2007. Denne planen skal synliggjøre behov for bygging og restaurering av
anlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet.
Kommunen har et ansvar for å sikre medvirkning hvor alle interesserte og berørte parter kan komme
med innspill til idrettsplanen. Det er spesielt viktig at grupper som krever spesiell tilrettelegging for å
kunne delta, herunder barn og unge, gis muligheten.
Som grunnlag for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ligger Stortingsmeldinger nr. 14
(1999-2000), «Idrettsliv i endring», nr. 16 (2002-2003) «Resept for eit sunnare Noreg» og nr 39
(2006-2007) «Frivillighet for alle».

Politisk behandling
Planen er sendt ut på høring og oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. Høringsuttalelsene
er vedlagt. Planen er en temaplan og skal senere implementeres i samfunnsplanen for Gamvik
kommune.
Når kommuneplanens samfunnsdel utarbeides, skal denne temaplanen knyttes opp til
samfunnsdelen som vil være den overordnete planen for all kommunal planlegging.
Idrettsplanen er en tematisk plan uten juridisk dekning når det gjelder disponering av arealer
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1.2. Formål
Kommunedelplanen er et strategisk plandokument som skal ligge til grunn for videre planlegging av
idretts- og friluftsanlegg og prioritering av tiltak i planperioden. Planen skal også synliggjøre tiltak for
tilrettelegging for fysisk aktivitet.
Planen skal bidra til:
-

-

Gjennomføring av en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av
nærmiljøanlegg og områder for idrett og friluftsliv som vil sikre et bredt og helsefremmende
tilbud.
Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet.
Et bredt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner for å sikre arealer for friluftsliv,
idrettsaktivitet og lek både sentralt og i nærmiljøet, samt samordne behovene.
Samordne de ulike sektorenes arbeid med fysisk aktivitet.
Å følge opp behovet for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
En oversikt over kostnader ved bygging av idretts og friluftsanlegg og synliggjøring av
behovet for ressurser til drift og vedlikehold av anlegg.
Synliggjøre behovet for å utvikle gode rutiner for drift og vedlikehold.

2. Definisjoner
Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder frilufts liv og
aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv
Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la
friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.
Idrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idretts anlegg:
-

nærmiljøanlegg
ordinære anlegg
nasjonalanlegg

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholds områder.
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Med nærmiljøanlegg menes kun utendørs anlegg. Anleggene eller områdene skal være fritt allment
tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for
lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller
idrettsanlegg, men skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet
eller ordinær konkurranseidrett.
Ordinære anlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den
organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangs punkt i
konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling
av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er
Kulturdepartementet som etter uttalelse fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) gir et anlegg denne statusen.

3. Utviklingstrekk i kommunen
3.1. Folketall
Folketallet i Gamvik kommune har tradisjonelt ligget på mellom 1600 og 1700 innbyggere. 1980- og
1990årene viste en klar nedadgående tendens slik man opplevde i mesteparten av fylket.
Hovedårsaken til nedgangen kan forklares med omstillingene innen fiskeri/fiskeindustri. Nedgangen
fortsatte til et lavmål på 991 innbyggere i 2010, men så har utviklingen snudd, noe som har medført
en økende grad av positivitet og tro på fremtida.
Folketallet viste en nedgang fra 2006 til 2010 for deretter å øke. Gamvik har hatt en netto innflytting
på 184 personer i årene fra 2011 til og med 2017. Antall arbeidsplasser har økt med 98. Økningen i
folketallet skyldes arbeidsinnvandring med særlig innvandring fra utlandet. 27.8 prosent av
befolkningen er har utenlandsk bakgrunn. De fleste arbeider i fiskeindustrien og i den kommunale
helsetjenesten.
Etter Telemarkforskning har Gamvik kommune klart høyest samlet attraktivitet av alle
utkantkommunene i landet i perioden 2012 – 2017. Den samlede attraktiviteten er summen av
kommunens næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet.

3.2. Økonomisk
Gamvik er en kommune som i utgangspunktet hadde svært ugunstige strukturelle betingelser for
vekst. Det er en liten kommune, langt fra alternative arbeidsmarkeder med et ensidig næringsliv.
Likevel har Gamvik fått høy netto innflytting, sterk befolkningsvekst og sterk vekst i arbeidsplasser i
næringslivet de siste årene. Arbeidsplassveksten har skjedd innen hjørnesteinsnæringene fiskeri og
fiskeindustri og har blitt muliggjort med høy arbeidsinnvandring. Gamvik har hatt et
omstillingsprogram som har satt inn ressurser i nærings- og samfunnsutvikling siden 2009. Samtidig
har kommunen aktivt satset på rekruttering og integrering av arbeidsinnvandrere i minst 20 år. Siden
Gamvik hadde en lengre periode med nedgang i både befolkning og næringsliv forut for den nye
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vekstperioden, hadde kommunen mange ledige boliger og næringslokaler. Dermed kunne det bli
sterk vekst uten behov for nybygging.
3.3. Folkehelse
Gamvik kommune ligger godt an i forhold til resten av landet når det gjelder muskel/skjelett plager
og psykiske symptomer/lidelser. Vi har også et lavt forbruk av antibiotika.
Gamvik kommune har utfordringer på områdene som gjelder hjerte/kar sykdommer, diabetes og
lungekreft der forekomstene er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet. Vi har også lavere
forventet levealder både for menn og kvinner og en høyere andel kvinnelige røykere. Kommunen har
en høy andel av enslige forsørgere og lavinntektshusholdninger. Frafallet fra videregående skole har
tidligere vært høyere men er i siste rapport ikke signifikant høyere enn resten av Finnmark selv om
fylket ligger over landsgjennomsnittet.
Det som kan trekkes ut av denne informasjonen er at kommunen bør jobbe for å bedre folkehelsen
med tanke på å redusere hjerte/kar, diabetes og kreftsykdommer. Vi bør jobbe for et tilbud og
tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet som er mest mulig lavterskel og så rimelig at alle kan delta
på det de ønsker.

3.4. Politisk
Kommunen har gitt gratis tilgang til treningslokale og -anlegg i hele kommunen. Det er tildelt midler
til løypemaskiner og annet utstyr og avtaler med private aktører har sikret sporing av løype.
Kommunen bidrar til klipping av gressbanen i Mehamn.
Kommunen tildeler midler til lag og foreninger for formål mot barn. Lag og foreninger får med
vekslende mellomrom mulighet for å søke om midler.

3.5. Aktivitetssituasjon
Aktivitetssituasjonen er som følger:
I kommunen har det gjennom mange år vært et aktivt miljø innen badminton og bryting på
konkurransenivå. De siste årene har dette endret seg og er nå mye mindre. Til gjengjeld har det de
siste tre årene vokst fram et stort tilbud av andre treningsformer og aktiviteter. Det som
kjennetegner disse er at de er lavterskeltilbud for alle aldersgrupper og har deltagere fra 0-70 år.
Vi har av organiserte aktiviteter:
Svømming
Spinning
Skiskyting
Step/styrke
Innebandy
Styrketrening
Sumba/dans
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Barneidrett
Bryting
Fotball

Det er ellers stor aktivitet om enn mindre organisert innen jakt og fiske. Det er stor aktivitet innen
turgåing der vi hadde 11 perleturer i 2018 og får 16 perleturer i 2019. Det finnes også flere merkede
turløyper bl.a. på Slettnes der det er kulturminner.
Det kjøres opp skispor i vintersesongen både i eksisterende lysløype i Mehamn og i Dalstuløypa i
Mehamndalen. Det er også lysløype på Skjånes. Kommunen har ikke noe organiserte ski aktiviteter,
men løypene er flittig brukt.
Kommunen har ellers scooterløyper og Mehamn Snøscooterklubb to hytter som brukes mye. Det
arrangeres også fellesturer med scooter årlig. Isfiske er en yndet aktivitet for mange i vinter/vår
sesongen.
Jeger og fiskemiljøet i kommunen er aktivt. Det er en skytebane i kommunen i Gamvik som er flittig
brukt til trening for både pistolskyting, rifle og hagle. Den brukes selvfølgelig også til oppskytning for
storviltjakt og jegerprøver. Det arrangeres også kurs i stangfiske og flere aktiviteter gjennom Gamvik
Jeger og fisk årlig.

3.6. Aktive idretts- og friluftsorganisasjoner

-

Mehamn idrettslag
Mehamn bryteklubb
Idrettslaget Daggry
Gamvik Jæger- og fiskeforening
Mehamn Båtforening
Nordkyn Turlag
Mehamn Snøscooterklubb
Nordkinn Fotballklubb
Mehamn helsesportsforening
Gamvik skytterlag
Nordishavet Badeklubb

4. Resultatvurdering av forrige plan
Siste tematiske kommunedelplan for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv gjaldt
planperiode 2007 – 2010 og ble ikke rullert. Det har ikke blitt sent inn spillemidlersøknader fra
kommunen siden 2005.
I forrige plan ble totalrehabilitering av svømmebasseng i Gamvik og svømmebasseng i Skjånes nevnt
som nødvendige og prioriterte rehabiliteringstiltak med tanke på ferdigstillelse senest i 2008. Ingen
av tiltakene ble gjennomført.
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Ballbinge i Gamvik som ble nevnt som prioritert utbygging ble ferdigstilt i 2007.
Som foreslått utbygging ble det også nevnt en storlavvu og en stall. Ingen av disse utbygginger ble
gjennomført.

5. Analyse av behov
I forhold til anlegg finnes følgende behov:
I Mehamn:
-

-

-

-

Behov for flerbrukshus med dusj og garderobe ved Mehamn stadion. Start av løyper
derifra. Evt. kontorplasser i flerbrukshuset.
Behov for kortere skiløype for barn og unge som alltid er sporet, for eksempel på
grusbanen. Arealet finnes, men det trengs belysing.
Behov for gangsti fra kirkegården til Fossholla med badeplass
Treningsbane for sykkel langs Riksvei 888, ca. 3000m i vestsiden av Mehamndalen
Dalstuløypa: Det skal bli en helårs lysløype ( 3m-bred grusvei)
Behov for oppgradering av idrettshallen.

Oppgradering av dusjer og garderober

Ny taktekking på hovedbygget med tilleggsisolering

Utskifting av all belysning til LEED

Utskifting av ventilasjonsanlegg

Nytt banedekke i hall

Utbedringer av diverse fuger mellom betongelementene

Utskifting av vinduer og dører

Brannalarmanlegg

Lydisolerte skillevegg
Behov for oppgradering Mehamn basseng

Ny automatikk til ventilasjon basseng

Nye sandfilter til basseng

Videreutvikling av kloranlegget
Behov for tilbygg til idrettshallen som aktivitetsrom, som for eksempel bryting, dans,
squash etc.
Skoleareal: Behov for ballbinge samt lekeapparater ved siden av ballbingen og noen
benker.
Ny planlegging av Mehamn grusbane: samordne scooter eller skiløype i området,
avskjerme scooterløype fra skiløype. Skitrekk på nordsiden for slalåm, åkebrett e.l., og
ev. minigolf. Parkeringsplasser i nærheten.
Ønske om tuftepark
Mere sittebenker i sentrum

I Gamvik:
-

I Gamvik er det behov og allerede forbered/planlagt et tursti for alle med lysthus.
Nødvendige tiltak er bygging av kai samt utdyping av vannet for fisking.
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-

Gymsal: Utskifting av vinduer, oppgradering av scenegulv, oppgradering av fasader med
taktekking og varmepumpe til oppvarming.
Rehabilitering av bassenget
Behov for oppgradering av standplass av Gamvik skytebane.
Ønske om badehus i Gamvik.
Behov for en møteplass/nærmiljøanlegg som fungerer som torg i Gamvik sentrum

I Skjånes:
-

Rehabilitering av bassenget
Gymsal: Utskifting av gulvbelegg, utskifting av vinduer, ny taktekking, og varmepumpe til
oppvarming.
Oppgradering av lysløype til et helårsløype. Det er nødvendig å gruse veien samt
oppgradere lysarmaturer.

Andre
-

Ønske om motorcrossbane inkl. venterom og toalett ved Mehamnelv bru, ev. i samarbeid
med Lebesby kommune

Det finnes planer for et nytt kultur- og flerbrukshus der rådhuset, kulturskolen, biblioteket, et
treningsrom for bryting, et styrkerom mm er samlokalisert. Det er imidlertid ikke laget noe tidsplan
for realisering av dette prosjektet.

5.1. Oversikt over registrerte anlegg i Gamvik kommune
Opplysinger er hentet fra anleggsregisteret.no
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Anleggsnavn
Gamvik skole/samfunnshus
Gamvik skole/samfunnshus
Gamvik skole/samfunnshus
Gamvik skole/samfunnshus
Gamvik skole/samfunnshus
Mehamn skytebane
Mehamn skytebane
Mehamn skytebane - rifleringe
Mehamn skytebane - rifleringe
Gamvik fotballbane
Gamvik skytebane
Gamvik skytebane
Mehamn idrettshall
Mehamn idrettshall
Mehamn idrettshall- klatrevegg
Mehamn samfunnshus
Mehamn samfunnshus
Vian lysløype - skjånes
Gamvik Museum - Tørrfiskloftet Kulturlokale
Vassdalsløypa
Elvepromenaden turvei
Ishusvannet turløype/skiløyp
Mehamn Balløkke
Mehamn gressbane
Mehamn skole balløkke
Mehamn stadion
Mehamn stadion- garderobe
Skjånes ballbinge
Skjånes svømmebasseng
Skjånes aktivitetssal
Skjånes fotballbane

Anleggsid Status
4608
Eksisterende
4609
Eksisterende
4610
Eksisterende
17964
Eksisterende
57655
Eksisterende
12316
Nedlagt
12317
Nedlagt
12318
Nedlagt
12319
Nedlagt
4607
Nedlagt
4611
Eksisterende
4612
Eksisterende
12312
Eksisterende
12313
Eksisterende
61004
Eksisterende
12314
Eksisterende
12315
Nedlagt
39899
Eksisterende
53523
Eksisterende
42684
Eksisterende
66087
Planlagt
46634
Eksisterende
46635
Eksisterende
12311
Eksisterende
57393
Planlagt
12320
Eksisterende
61003
Urealisert
1157
Eksisterende
33857
Eksisterende
33858
Eksisterende
33859
Eksisterende

Eier
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
Mehamn Skytterlag
Mehamn Skytterlag
Mehamn Skytterlag
Mehamn Skytterlag
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK SKYTTERLAG
GAMVIK SKYTTERLAG
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
IDRETTSLAGET DAGGRY
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
MEHAMN IL
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
MEHAMN IL
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE

Eiers orgnr
934266811
934266811
934266811
934266811
934266811

934266811
971408073
971408073
934266811
934266811
934266811
934266811
934266811
993085138
934266811
934266811
934266811
934266811
934266811
983738214
934266811
934266811
983738214
934266811
934266811
934266811
934266811

Anleggsklasse
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Anleggskategori
Fotballanlegg
Idrettshaller og aktivitetssaler
Svømme- og stupeanlegg
Kulturarena
Mindre utendørsanlegg
Skyteanlegg
Idrettshus og servicebygg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Fotballanlegg
Skyteanlegg
Idrettshus og servicebygg
Idrettshaller og aktivitetssaler
Svømme- og stupeanlegg
Klatreanlegg
Idrettshaller og aktivitetssaler
Svømme- og stupeanlegg
Friluftslivsanlegg
Kulturarena
Friluftslivsanlegg
Friluftslivsanlegg
Friluftslivsanlegg
Mindre utendørsanlegg
Fotballanlegg
Mindre utendørsanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus og servicebygg
Mindre utendørsanlegg
Svømme- og stupeanlegg
Idrettshaller og aktivitetssaler
Fotballanlegg

Anleggstype
Fotballbane grus
Fleraktivitetssal
Opplæringsbasseng (inne)
Flerbrukslokale for kultur
Ballbinge
Lerduebane (ute)
Klubbhus
Riflebane (ute)
Riflebane (ute)
Fotballbane grus
Riflebane (ute)
Klubbhus
Fleridrettshall
Opplæringsbasseng (inne)
Klatre/buldrevegg (inne)
Fleraktivitetssal
Opplæringsbasseng (inne)
Tur-/skiløype
Museum
Tur-/skiløype
Turvei
Tur-/skiløype
Liten balløkke/-bane
Fotballbane gress
Liten balløkke/-bane
Fotballbane grus
Klubbhus
Ballbinge
Opplæringsbasseng (inne)
Fleraktivitetssal
Fotballbane grus

ByggeårLengdegrad
1978 28.241727
1968 28.241727
1977 28.241727
1968 28.241727
2008 28.240161
1985 27.861752
1952 27.861752
1917 27.861752
1917 27.861752
1952 28.235097
1914 28.235598
1950 28.235598
1986 27.852862
1987 27.852862
2000 27.852862
1960 27.851386
1959 27.851386
1985 28.088483
2013 28.241102
1978 27.855875
2013 27.837126
1999 27.852862
1999 27.852862
1977 27.799533
2002 27.799086
1975 27.853859
2000 27.853859
2005 28.096618
1977 28.096618
1977 28.096618
1957 28.096618

Breddegrad
71.063891
71.063891
71.063891
71.063891
71.06383
71.031598
71.031598
71.031598
71.031598
71.057592
71.065076
71.065076
71.034903
71.034903
71.034903
71.04099
71.04099
70.811277
71.063432
71.033127
71.032256
71.034903
71.034903
71.028273
71.035174
71.041365
71.041365
70.798413
70.798413
70.798413
70.798413
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5.2. Arealbehov
Gamvik kommune har store, uberørte arealer som i kommuneplanens arealdel er benevnt som LNFR;
dvs. områder som er forbeholdt landbruks-, natur-, frilufts og reindriftsformål. Disse områdene utgjør
rundt 95 % av alt areal innenfor kommunens grenser. I områder som omfattes av reguleringsplaner
legges det vekt på hensynet til bl.a. fysisk aktivitet og folkehelse ved at friområder/grønne lunger
reguleres inn der dette er formålstjenlig og nødvendig. Det er viktig at kommunen i
arealplansammenheng har det som et viktig prinsipp at befolkningen sikres attraktive, nært
tilgjengelige områder for fysisk aktivitet, utfoldelse og naturopplevelser.

5.3. Drift av det offentlige uterommet
Gamvik kommune bør etterstrebe ordninger slik at det offentlige uterommet fremstår som ryddig og
pent og dermed inspirerer til gode opplevelser. Tilfeldig, planløs bruk av uterom fører gjerne til
uønsket rot, hensetning av gjenstander mv. Dette må søkes unngått ved aktiv eiendomsforvaltning,
informasjon og holdningsskapende arbeid i et samarbeid mellom kommunen, eiendomsbesitter,
næringsliv og foreninger/interessenter.

6. Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Gamvik kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal
tilrettelegging, tjenestenytting og lokal næringsutvikling. Hensynet til folkehelse og framtidige
generasjoner står sentralt.

6.1. Hovedmål for fysisk aktivitet og friluftsliv
Hovedmålet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Gamvik kommune gjennom en
tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. Opprettelse av
Frisklivssentral som ligger i forslag til ny organisering av Helse og omsorgstjenesten i kommunen er et
viktig bidrag her.
Gamvik kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Kommunen skal ta vare på
naturverdiene og tilrettelegge for fysisk aktivitet og trivsel. Barn og unge skal få tilbud med
muligheter for valg som er med på å gi dem en trygg og positiv oppvekst hvor de kan utvikle sin
identitet og tilhørighet.
6.1.1. Delmål for fysisk aktivitet og friluftsliv
- Gamvik kommune skal satse aktivt på bedring av levekår og folkehelse. Alle grupper i
befolkingen skal ha mulighet for fysisk aktivitet i området der de bor og kommunen skal
motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med ulike virkemidler samtidig som
kommunen skal stimulere til egenorganisert fysisk aktivitet. Herunder skal kommunen
fortsette som tidligere å bidra med gratis tilgang til anleggene for lag og foreninger.
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-

-

-

Behov for nye anlegg er til stede, men i tillegg må også uorganisert idrett samt anlegg
tilrettelagt for allmennheten prioriteres. Alle innbyggere skal gis arenaer for fysisk aktivitet.
Gamvik kommune skal medvirke at barn og unge motiveres til uteaktiviteter fremfor passive
inneaktiviteter, slik at barn og unge lærer å bli glad i fysisk aktivitet.
Gamvik kommune skal medvirke at det finnes lavterskeltilbud for hele befolkningen med
spesielt fokus på inaktive grupper. Det innebærer f.eks. at det finnes tilbud om fysisk aktivitet
på dagtid. Samarbeid med Finnmark Friluftsråd som er gang og planlagt Frisklivssentral i
kommunen er viktige virkemidler her.
Ved en fremtidig utbygging av anlegg skal det miljømessige, det estetiske samt
landskapsvernet ivaretas ved enhver utbygging av anlegg. Alle planer som skal godkjennes av
kommunen skal ha en beskrivelse og tanke for miljø, estetikk og landskapsvern.
Arealer for idretts- og friluftsanlegg skal innlemmes i kommunens arealplan.
Kommunen skal legge til rette for lek, idrett og friluftsliv i eksisterende bomiljø og vet
utlegging av nye boområder skal dette tas hensyn til.

6.2. Hovedmål for anleggsutbygging
Alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter.
6.2.1. Delmål for anleggsutbygging
- Trening og konkurranse: Gamvik kommune skal tilrettelegge for idrettsutfoldelse som
helsefremmende, trivselsskapende og forebyggende element, både i forhold til bredde- og
konkurranseidrett.
- I boområder skal det sikres arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som utfordern barn
og unges kreativitet. Det må tas hensyn til trafikksikkerhet og tilgjengelighet.
- Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk aktivitet og
læring tilpasset årstidene.
- Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg skal være tilgjengelig for funksjonshemmede. Prinsippet
om universell utforming må følges.
- Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv.
- Turveier, - stier og –løyper skal utgjøre viktige element i anleggstilbudet for befolkningen,
som sammen med gang-7sykkelveinett skal gi god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø og
vassdrag samt binde sammen boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager.
- Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det legges
vekt på klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk og andre
miljømessige og estetiske forhold ved anlegget.
7. Utfordringer og virkemidler
Det er oppnevnt et interimsstyre for idrettsråd i Gamvik kommune, men samarbeid mot lag og
foreninger er så langt oppnådd gjennom e-post/korrespondanse, direkte dialog med de enkelte
foreninger, samt gjennom folkemøter.
Det er viktig å avklare eie- og driftsforhold ved de enkelte idrettsanlegg.
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7.1. økonomiske forutsetninger
Ulike kilder til finansiering av anleggsutbygging kan benyttes:
-

Spillemidler
Egenkapital fra utbygger, ofte i stor grad av dugnad
Kommunale midler
Midler fra næringsliv
Tilskudd til friluftslivsanlegg fra fylkesmiljøvernavdelingen
Andre tilskudd, fond og lignende.

7.1.1. Spillemidler
Utbygging av anlegg til idrett og friluftsliv er i stor grad avhengig av spillemidler, kommunale midler
og tilskudd fra andre. Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet
og en foreløpig finansieringsplan skal foreligge. Spillemidler tildeles høyt prioritert på
kommunedelplanens prioriterte liste over kortsiktige behov etter søknad fra utbygger gjort gjennom
kommunens administrasjon, og etter prioriteringer gjort av fylkeskommunen.
Anlegg som er prioritert høyt bør igangsettes med prosjekteringsarbeid og søknadsutfylling slik at de
kommer til kommunen innen 31. oktober. Dersom det ikke skjer er det mulig for andre anlegg å
forsere køen. Et anlegg som står prioritert foran et annet kan ikke sperre for fremdrift som følge av
manglende planlegging.
Søknader for anleggstyper som krever forhåndsgodkjenning av departementet skal oversendes
departementet for forhåndsgodkjenning. Søknadsfrist er 15. november.
Søknader som krever forhåndsgodkjenning av kommunen skal oversendes kommunen. Søknadsfrist
er 15. november.
Søknader for nærmiljøanlegg mottas og prioriteres av kommunen. Søknadsfrist er 15. november
Kommunen saksbehandler, prioriterer og videresender søknaden til fylkeskommunen innen 15.
januar.

7.1.2. Kommunale midler
Kommunen skal yte tilskudd til ordinære anlegg, bl.a. som egenandel i spillemidlersøknader.
Kommunen gir tilskudd til lag og foreninger til ulike aktivitetstilbud samt drift og vedlikehold av
anlegg.
I tråd med Kulturdepartementets anbefalinger og i samsvar med kommunens utfordringer mht.
folkehelse, skal kommunen fortsette å bidra til at tilbudene blir tilgjengelige for alle grupper
uavhengig av økonomi. Det gjøres på den måten at det fortsatt blir gratis tilgang for lag og foreninger
til anleggene i kommunen.
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8. Handlingsprogram
8.1. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg inkl. kostnader for
vedlikehold

Prioritet Ansvarlig
1
Gamvik kommune

Kostnader
420.000,-

Spillemidler
200.000,-

1-2 lydisolerte
skillevegger i
idrettshallen i
Mehamn

2

Gamvik kommune

1 skillevegg:
292.910.2 skillevegger:
569.100.-

150.000.-/
250.000.-

Lekeapparater på
Mehamn skole

3

Gamvik kommune

350.000,-

150.000,-

Tuftepark i alle 3
plasser

4

Gamvik kommune

600.000,-

200.000,-

Dalstuløypa: Det
skal bli en helårs
lysløype (3m-bred
grusvei)
forprosjekt

5

Helsesportsforening/ 300.000.Gamvik kommune

Tilbygg til
idrettshallen som
aktivitetsrom, som
for eksempel
bryting, dans,
squash etc.

6

Gamvik kommune

5.000.000,-

Opparbeiding av
7
helårsløype Skjånes
- forprosjekt

Gamvik kommune

300.000.-

Oppgradering av
standplass av
Gamvik skytebane

8

Gamvik skytterlag

100.000.-

Treningsbane for
sykkel langs Riksvei
888, ca. 3000m i
vestsiden av
Mehamndalen forprosjekt

9

Gamvik kommune

300.000.-

Ballbinge på
Mehamn skole

status

2.000.000.-

50.000.-
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8.2. Uprioritert liste over langsiktige behov
Mehamn
Flerbrukshus med dusj og garderobe ved Mehamn stadion.
Start av løyper derifra. Evt. kontorplasser i flerbrukshuset
Ny planlegging av Mehamn grusbane: samordne scooter
eller skiløype i området, avskjerme scooterløype fra
skiløype. Skitrekk på nordsiden for slalåm, åkebrett e.l., og
ev. minigolf.
Kortere skiløype for barn og unge som alltid er sporet, for
eksempel på grusbanen
Gangsti fra kirkegården til Fossholla med badeplass
Behov for oppgradering av idrettshallen.
 Oppgradering av dusjer og garderober
 Ny taktekking på hovedbygget med tilleggsisolering
 Utskifting av all belysning til LED
 Utskifting av ventilasjonsanlegg
 Nytt banedekke i hall
 Utbedringer av diverse fuger mellom
betongelementene
 Utskifting av vinduer og dører
 Brannalarmanlegg
Behov for oppgradering Mehamn basseng
 Ny automatikk til ventilasjon
 Nye sandfilter
 Videreutvikling av kloranlegget

Gamvik
Tursti for alle med lysthus. Nødvendige tiltak er bygging av
kai samt utdyping av vannet for fisking.
Behov for oppgradering av gymsalen
 Utskifting av vinduer
 Oppgradering av scenegulv
 Oppgradering av fasader med taktekking
 varmepumpe til oppvarming.
Rehabilitering av bassenget
Badehus
Møteplass/nærmiljøanlegg som fungerer som torg i
sentrum, evt. tuftepark

Skjånes
Rehabilitering av bassenget
Behov for oppgradering av gymsalen
9. Utskifting av gulvbelegg
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10. Utskifting av vinduer
11. Ny taketekking
12. Varmepumpe til oppvarming

Andre
Motorcrossbane inkl. venterom og toalett ved Mehamnelv
bro
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