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Rullering av handlingsplan - kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forslaget til rullering av handlingsprogram i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas.
Dette under forutsetning at det ikke kommer inn betydelige innsigelser fra de berørte i det samme
handlingsprogrammet.
Prioritert handlingsprogram:

2021
Kirkestien Sund-Inndyr
Universell kyststi til
Andklakken
Gapahuk/Lysthus
Andklakken
Dagsturhytte
Høgfjellknubben
Aktivitetspark
Solvikvannet
Petanque/boule-bane
Sandhornøya
Ballbinge Nygårdsjen
Etablere garasje til
tråkkemaskin Inndyr

2022
Kirkestien Sund-Inndyr
Oppgradering og
sammenknytning av
stinett på Inndyr
Gapahuk/Lysthus
Andklakken
Dagstur hytte
Høgfjellknubben
Aktivitetspark
Solvikvannet

2023
Oppgradering og
sammenknytning av
stinett på Inndyr

Lys fra Lillegjerdet
kirkegård til Storgjerdet
kirkegård
Videreutvikle/vedlikehold
Saura Folkesti
Orienteringskart på
Arnøyene
Utvidelse av lysløypa på
Inndyr

Vedlegg
1

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv - gjeldende plan

2

Langtidsplan

Bakgrunn for saken:
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble sist revidert i 2019 og skal igjen revideres i
2023. Det er imidlertid behov for årlig rullering av handlingsprogrammet for å sikre at tiltakene til
enhver tid er oppdatert. Flere av tiltakene som står i handlingsprogrammet har ikke har kommet
lenger enn til planleggingsstadiet.
For å kunne søke om spillemidler må ønsket tiltak være i handlingsprogrammet som er vedtatt av
kommunestyret.
Det er foretatt telefonsamtaler med de berørte i handlingsprogrammet. Gjennom telefonsamtalen fikk
berørte mulighet til å informere om nye tiltak samt hvor langt i prosessen de er kommet i tiltakene i
handlingsprogrammet. Planen med forslag til rullering av handlingsprogrammet er også lagt ut på
kommunens hjemmeside. Forslaget skal etter loven være offentlig 30 dager før kommunestyrets
behandling.
Prioritert handlingsprogram

Etter rulleringen av Handlingsprogrammet i 2019 er tiltak både gjennomført, påbegynt og utgått. Her
presenteres status for tiltakene i det prioriterte handlingsprogrammet fra 2019:
Aktivitetsparker i kommunen utgår ved rullering grunnet manglende finansiering. Orienteringskart på
Arnøyene flyttes frem i tid (2021) grunnet avslag på søknad om spillemidler. Tråkkemaskin på Inndyr
er gjennomført.
Utvidelse av lysløypa på Inndyr er godt i gang og ventes ferdig i 2021.
Etableringen av Ballbingen på Nygårdsjøen er klar for oppstart 2021.
Petanque/boule-banen på Sandhornøy er godt i gang og ventes ferdig i slutten av 2020/begynnelsen
av 2021.
Arbeidet med den universelle kyststien til Andklanken skal påbegynnes i 2021 og forventes ferdig i
2021.
Nytt ved rullering av prioritert handlingsprogram:
-

Oppgradering og videreutvikling av Kirkestien i forbindelse med Fyrtårn Gildeskål
Kirkestedsprosjekt av Gildeskål kommune. Arbeidet med Kirkestien vil foregå i 2021 og 2022.

-

-

I forbindelse med den universelle kyststien til Andklakken ønsker Inndyr Vel å etablere en
gapahuk eller et lysthus på Andklakken i løpet av 2021.
Arbeidet med å oppgradere stinettet på Inndyr og sammenknytte Kirkestien og den universelle
kyststien til Andklakken vil trolig påbegynne 2022
Gildeskål turlag vil i 2021/2022 begynne planlegging av en dagsturhytte på Høgfjellknubben på
Inndyr
Dersom Solvikvannet etableres på nytt ønsker Inndyr Vel å lage en aktivitetspark ved
Solvikvannet i 2021/2022.
Arbeidet med etablering av garasje for tråkkemaskin er påbegynt og ventes ferdig i 2021.
Etablering av lys langs veien fra hovedveien ved Lillegjerdet kirkegård og til Storgjerdet og
aktivitetsanlegget på Storgjerdet er påbegynt i regi av Inndyr Vel og forventes ferdig i slutten
av 2020/begynnelsen av 2021
Videreutvikling/vedlikehold av Saura folkesti er gjennomført, men mangler noe vedlikehold i
form av grusdekke og sitteplasser, ventes gjennomført i 2021.

Langtidsplan

Da få av de innmeldte tiltakene i langtidsplanen er påbegynt, består rulleringen av langtidsplanen
(Vedlegg 2) hovedsakelig i at tiltakene er skjøvet frem i tid. Tiltak som er gjennomført eller utgått er
fjernet fra langtidsplanen. Det er fire nye tiltak i langtidsplanen som også tas med i det prioriterte
handlingsprogrammet:
-

Kirkestien fra Sund til Inndyr (Gildeskål kommune, 2021/2022)
Gapahuk/Lysthus på Andklakken (Inndyr Vel, 2021/2022)
Oppgradering av stinett på Inndyr (Gildeskål kommune/Inndyr Vel, 2022/2023)
Lys langs veien fra Lillegjerdet til Storgjerdet (Inndyr Vel, 2020/2021)
Videreutvikling/vedlikehold av Saura folkesti er gjennomført, men mangler noe vedlikehold i
form av grusdekke og sitteplasser, ventes gjennomført i 2021. (Nordfjorden idrettslag/Saura
helselag, 2021)

Se Vedlegg 2 for langtidsplan.

Nedenfor følger prioritert handlingsprogram før og etter rullering:

5.1

Prioritert handlingsprogram (FØR RULLERING)

Handlingsprogram for tiltak som har planlagt gjennomføring og klare for eller har sendt
spillemiddelsøknad.
2020

2021

2022

Aktivitetsparker i
kommunen.

Aktivitetsparker i
kommunen.

Aktivitetsparker i
kommunen.

Kyststien til
Andklakken

Videreutvikle Saura
Folkesti

Orienteringskart på
Arnøyene
Utvidelse av lysløype
på Inndyr
Videreutvikle Saura
Folkesti

2023

Ballbinge Nygårdsjøen
Tråkkemaskin på
Inndyr
Petanque/boule-bane
Sanhornøy

Prioritert handlingsprogram (ETTER RULLERING)
Handlingsprogram for tiltak som har planlagt gjennomføring og klare for eller har sendt
spillemiddelsøknad.

2021
Kirkestien Sund-Inndyr
Universell kyststi til
Andklakken
Gapahuk/Lysthus
Andklakken
Dagsturhytte
Høgfjellknubben
Aktivitetspark
Solvikvannet
Petanque/boule-bane
Sandhornøya
Ballbinge Nygårdsjen
Etablere garasje til
tråkkemaskin Inndyr
Lys fra Lillegjerdet
kirkegård til Storgjerdet
kirkegård
Videreutvikle/vedlikehold
Saura Folkesti
Orienteringskart på
Arnøyene
Utvidelse av lysløypa på
Inndyr

2022
Kirkestien Sund-Inndyr
Oppgradering og
sammenknytning av
stinett på Inndyr
Gapahuk/Lysthus
Andklakken
Dagstur hytte
Høgfjellknubben
Aktivitetspark
Solvikvannet

2023
Oppgradering og
sammenknytning av
stinett på Inndyr

Vurdering:
Rulleringen må gjøres årlig for å sikre at tiltakene til enhver tid er oppdatert og har mulighet
til å søke spillemidler når det blir aktuelt.
Forslaget til rullering er gjort i samarbeid med de berørte lag og foreninger.

