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Fysisk aktivitet og folkehelse 2019-2023

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2020, med prioritert handlingsprogram
vedtas.

Vedlegg
1

Fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

2

Retningslinjer Bolystfond

Bakgrunn for saken:
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv omhandler informasjon om utviklingstrekk
og nåsituasjon for Gildeskål kommune i forhold til kommunens målsettinger når det gjelder
nærmiljø-, fritids- og idrettsanlegg og aktiviteter innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Rådmannen mente planens navn burde endres fra «kommunedelplan for fysisk aktivitet og
naturopplevelser» til «kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv».

Det er viktig å ha en vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv for at Gildeskål
kommune og andre aktører skal kunne søke spillemidler eller andre offentlige tilskudd for å
styrke det kommunale tilbudet innen fysisk aktivitet og friluftsliv.
I tråd med kommunens planstrategi 2016-2019 er kommunedelplanen for fysisk aktivitet og
naturopplevelser en prioritert plan, hvorav handlingsdelen skal rulleres årlig. Tiden var inne
for en fullstendig revidering, hvor også handlingsprogram og langtidsplan er helt oppdatert i
forhold til ulike aktivitetstiltak som det kan være mulig å realisere de neste fire årene.
Totalt kom det inn 13 tilbakemeldinger, ni inneholdt flere konkrete tiltak til handlingsprogram
og to inneholdt mest innspill til områder planen bør fokusere på. Kommunedelplanen for
fysisk aktivitet og naturopplevelser ble sist vedtatt 10.12.2015.
Etter at innspillene kom inn ble de tatt opp til vurdering, og forslag til prioriteringsliste er
utarbeidet av samråd med Rådmannens ledergruppe.

Følgende innspill kom inn i løpet av høringsperioden:












Arnøyene lokalutvalg
IL Splint
IL Strandkameratene
Inndyr og omegn lokalutvalg
Inndyr vel
Gildeskål turlag
Nordfjorden lokalutvalg
Nordfjorden idrettslag
Saura helselag
Sørarnøy skole og barnehage
Nordland fylkeskommune

Følgende hadde ikke konkrete innspill til planen:



Storvikbukta Lokalutvalg
Statens Vegvesen

Arnøyene lokalutvalg
 Forbedring/merking av eksisterende turløyper på nord og sør-Arnøy, og bygge et
grillsted/gapahuk i forbindelse med disse.
 Utvikling av skoleplassen på Sørarnøy. Dette er et møtested både for barn/unge og
nesten unge beboere på øyene, og er også blitt en møteplass som binder sammen
nasjonaliteter på øyene. Skoleplassen bør oppgraderes med bedre lekeapperater og det
må bygges en ballbinge, som er multifunksjonell og kan være skøytebane på vinteren!
 Utbedring av området ved brua på Sørarnøysiden, både med mulighet for parkering og
gjerne grillplassen/gapahuken fra innspill 1.
Kommentar
Innspill på alle tiltak er tatt til følge. Spesielt når det gjelder utviklingen av skoleplassen på
Sørarnøy oppfordres lokalutvalget til å gå i samarbeid om dette med idrettslaget og skolen.

IL Splint
 Utvidelse av Lysløype på Inndyr. Vi ønsker å utvide dagens løype rundt Bakåsen og
etablere lys. Vi har vært i dialog med de aktuelle grunneierne, som er positiv til å avstå
10m bredde for ny lysløype.
 Etablere akebakke i forbindelse med ny lysløype i Bakåsen. Samt etablere Grillplass med
Gapahuk eller tilsvarende.
 Renovere dagens ballbinge.
 Tråkkemaskin.
 Fjerne tidligere Tennisbane på Inndyr sentralbane og etablere Strandvolleyball-bane
 Oppgradere dagens klubbhus.
 Oppgradere eksisterende lysløype med nye lys.
 Etablere ny garasje til tråkkemaskin.
Kommentar
Innspill på alle tiltak er tatt til følge.
IL Strandkameratene
 I tilknytning til Strandkameratene sitt anlegg på Våg er det ønsker om å utvikle området
med
tanke
på
estetikk,
brukervennlighet/tilgjengelighet,
adkomst
og
parkeringsmuligheter. Med dette mener vi at der er behov for å:
o Opparbeide et definert område til parkeringsplass for biler.
o Belysning av området. Per nå er der ingen belysning av anlegget, og vi hører rykter
om en plan om å få opp flere gatelys i området. I den forbindelse anbefaler vi at
kommunen tar høyde for å sette opp 2 lys per stolpe, ett som lyser opp veien, samt
ett lys i motsatt retning som vil lyse opp fotballbanen og sandvolleyballbanen. Dette
vil ikke være tilstrekkelig belysning av området, men det er en begynnelse.
o Benker/sitteplasser i tilknytning fotballbanen og sandvolleyball-/petanquebane.
o Arrondere terrenget og utforme omgivelsene for å gi et estetisk løft. Her har vi i grunn
ingen forutsetninger mht. utforming og planlegging av området i et større perspektiv,
og savner en landskapsarkitekt i styret.
 Flytte Torbjørns gym til Klubbhuset som har 35 kvadratmeter til disposisjon. Her vil det
beste scenario for oss/lokalbefolkningen være å få gymmen flyttet på nedsiden av veien, i
tilknytning til eventuelle nybygg i nærheten av Spar Sandhornøy på Våg, eventuelt i
nærheten av Sandhornøy Havnegård. Innspillet er derfor at eventuelle nybygg tar høyde
for å huse et treningslokale med minst 70 kvadratmeter til disposisjon. Et passende
symbiotisk forhold vil kunne være omsorgsboliger/eldresenter sammen med et moderne
treningsanlegg. Siden vi ikke har denne muligheten nært forestående kan andre
alternativer være å bygge ut klubbhuset med følgende innspill:
o Bygge ut klubbhuset til minst 70 kvadratmeter, samt utvide lagringsmuligheter for
sportsutstyr som fotballer/volleyballer, små fotballmål, samt sandvolleyball-utstyr.
o Få innlagt vann og avløp da dette mangler (!), samt egen strømforsyning til
klubbhuset, da klubbhuset per i dag får strøm via lokalene til UL Fremskritt (puben).
 Etablere to stk. tennisbaner på nordsiden av fotballbanen. Siden nordsiden av fotballbanen
er overgrodd av mose, har vi tenkt tanken å etablere Tennisbaner her. Dette er et



kostbart tiltak, og vil i stor grad være avhengig av økonomisk støtte utenfra. Det er i så
måte et langtidsprosjekt enn så lenge, men ønsket om dette er tilstede.
Etablere utendørs trenings-/aktivitetspark i tilknytning til fotballbane/petangue/
sandvolleyballbane.

Kommentar
Tiltakene er tatt til følge i handlingslisten. Tiltak rettet mot gatelys er et tiltak som allerede
ligger i trafikksikkerhetsplanen og kan dermed ikke føres opp som et tiltak i denne planen jf.
hvilke midler man søker tilskudd fra for å gjennomføre slike tiltak. Når det gjelder utbygging
av klubbhuset er det viktig å få dette inn i reguleringsplan.

Inndyr og omegn lokalutvalg
 De siste årene er det gjort en del investeringer og tiltak til stor glede for innbyggerne i
Gildeskål. Planen viser blant annet til fjelltrimmen, Telltur, oppføring av Gildeskål
kulturhus og sansehagen på Gibos. Det siste tilskuddet er treningssenteret. Lokalutvalget
ser at de fleste gjennomførte tiltak er tilgjengelig for alle over en viss alder (aldersgrense
på treningssenter, klasseinndeling på idrett osv) og ber om at de yngste innbyggerne i
Gildeskål nå blir satt inn i en prioritert handlingsplan.


Lokalutvalget var representert på informasjonsmøtet vedr aktivitetspark som er initiert av
folkehelsekoordinator. Her er det allerede søkt om midler fra departement, og det er
nedsatt dugnadsgruppe. Lokalutvalget anser det som svært viktig at dette arbeidet
kommer inn i planen og at Gildeskål kommune tar eierskap til dette fra starten av.



Lokalutvalget har i flere år arbeidet med å få realisert en kyststi til Andklakken. Dette
arbeidet har vært svært krevende, spesielt pga sterke krefter som har arbeidet imot dette.
Nå har lokalutvalget innledet samarbeid med Inndyr Vel for å få dette realisert.



Det er i planen henvist til viktigheten i samarbeid på tvers av lag/foreninger og
kommunen og dette er en gylden anledning til å la ord komme til handling. Gildeskål
kulturhus har vært og er fortsatt mye brukt. Det er svært positivt at det er stor fysisk
aktivitet i hallen.
Lokalutvalget ber om at det etableres en rutine på gjennomgang av utstyr slik at dette
jevnlig blir gjennomgått, revidert og byttet ut. Det er mye utstyr som er ødelagt eller i
ferd med å bli ødelagt. F.eks. er den elektriske ballpumpen i ustand og har vært det i
nærmere ett år, det er ikke vester nok til å dele inn til lagspill og det er mange baller som
er ødelagte.



Vi ber også om at det etableres en rutine for brukere til å melde inn avvik, alt fra at
hjertestarteren piper og mangler batteri, til at det er tomt for førstehjelpsutstyr eller at
det er ødelagt utstyr. I forlengelsen av det ligger en forventning om at avvikene behandles
og at utstyr/materiell blir reparert/erstattet. Det at dette ikke fungerer påvirker
motivasjonen til både de som skal lede en aktivitet og de som skal delta.



I planen er det svært mange ulike prosjekteiere, og vi stusser på noen av aktivitetene
som står som vedtatt gjennomført. Lokalutvalget ber om at Gildeskål kommune gjør en

kvalitetssjekk av status på prosjektene direkte opp mot prosjekteiere. Vi ber også om at
kommunen bidrar med sin kompetanse og er på tilbudssiden til frivilligheten for å få
gjennomført ønskede tiltak.


Avslutningsvis ønsker lokalutvalget å påpeke at det i planen fremkommer at det aller
meste av tiltak, prosjekter og gjennomføringer opp mot fysisk aktivitet og friluftsliv bæres
av lag og foreninger i kommunen. Det er ønskelig at kommunen bruker sin egen strategi,
og øker samarbeidet med de frivillige, både kompetansemessig, men også økonomisk.

Kommentar
Innspillene er tatt til følge i utarbeidelse av planen og andre rutiner rundt aktiviteter som er
under utarbeidelse på andre områder. Ettersom det ikke var noen spesielle tiltak foruten
kyststien i samarbeid med Inndyr Vel blir det eneste tiltak som føres opp i handlingslisten.
Angående fokus på aktiviteter for barn og unge oppfordres lokalutvalget til å etablere et
samarbeid om trygge og gode nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med skolen, da dette er
noe som kan søkes spillemidler for om det tas inn i planen ved rullering.

Inndyr Vel
 Gang- og sykkelveier nord, sør og i sentrum av Inndyr + ut til Meløy Videregående, Øya.
Disse må henge sammen. Inndyr må bestemt prioriteres før andre steder i kommunen.
Skulle starte med dette arbeidet politisk for 10 år siden. Mye tungtrafikk som vil øke etter
hvert på grunn av utvidelser Arnøya. Og alle må inn til sentrum til skole, barnehage,
butikk, arbeid, servicer etc. Vil fremme mer daglig fysisk aktivitet for både barn og
voksne. Unngår bilkjøring.
 Ny strandpromenade (tremateriale) langs havnefronten fra Klippfisktorvet til
Tormodbrygga og gang- og sykkelsti fra Miljøgata/Klippfisktorvet/Tormodbrygga/
Øyaveien. Spesielt viktig når det kommer ny butikk, leiligheter etc i Havnegata.
 Parkanlegg/sittegrupper/grønne lunger for friluftsliv og trivsel. Spesielt videreutvikle
Eplehagen og Ellingsenhagen.
 Aktivitetsparker. F.eks. Solvikvannet, Tuftehager.
 Turstier rundt Inndyr: Godt tilrettelagt i forhold til skilting, rydding, benker, parkering mv.
Stier blir ordnet men forfaller.
 Ski- og aktivitetsanlegg i Bakåsen.
 Gjenskape deler av Inndyrs-elva forbi Ellingsenhagen, nederst i Stia, ut til Nordvågen.
 Kyststi med gapahuk og platting fra Meløy Videregående til Andklakken (Inndyr Vel jobber
med dette nå sammen med Lokalutvalget).
 Oversikt hva som finnes av tiltak-hjemmeside Gildeskål kommune + brosjyre.
Kommentar
Tiltakene er tatt til følge. Tiltakene rettet mot gang- og sykkelstier er tiltak som allerede
ligger i trafikksikkerhetsplanen og kan dermed ikke føres opp som et tiltak i denne planen jf.
hvilke midler man søker tilskudd fra for å gjennomføre slike tiltak.

Gildeskål turlag
 Bygge dagsturhytte på toppen av Høyfjellsknubben. Inspirert av Storfjellhytta som nylig
åpnet i Hammerfest. Forventet kostnad 1.000.000,-.





Gapahuk ved Sundsvatnet.
Tinderagling Sandhornøy (Sandhornet – Isvasstind – Ravikfjellet)
Promoteringsfilm t/r Finnesjura for å markedsføre Gildeskål som reisemål.

Kommentar
Tiltakene er tatt til følge.
Nordfjorden lokalutvalg
 Ballbinge, Nygårdsjøen
 Videreutvikle Saura folkesti/Turløype Nygårdsjøen.
 Ake-, ski- og hoppbakke på Kjelen, Nygårdsjøen.
 Oppgradering og lysrigg fotballbanen på Nygårdsjøen oppvekstsenter.
Kommentar
Tiltakene er tatt til følge.
Nordfjorden idrettslag
 Etablering av ballbinge ved fotballbanen, samt montering av belysning/lysrigg slik at
bingen også kan benyttes på kveldstid i den mørke årstid.
Kommentar
Tiltaket er tatt til følge.
Nordland fylkeskommune
I planens beskrivelse av kommunens mål, delmål og tiltak er det godt beskrevet i forhold til
utvikling av anlegg og tiltak for egenorganisert organisert aktivitet. Dessverre ser det ikke ut
som planens gode intensjoner følges opp i handlingsplanen.
Kommentar
Innspillet er tatt til følge for å sikre at gode intensjoner følges opp i handlingsplanen
Sandhornøy lokalutvalg
 Ferdigstille flere-/nye gatelys i strekningen mellom skole og butikk på våg.
 Oppsett av gapahuk i forbindelse med Blix-stien i regi av Våg Vel og Vågsgården.
Kommentar
Tiltakene er tatt til følge.
Saura helselag
 Lysløype på turstien opp til Kjerketøfta.
 Oppføring av gapahuk på en rasteplass på Kjerketøfta.
Kommentar
Tiltakene er tatt til følge.
Sørarnøy skole og barnehage



Ønsker samarbeid med Arnøyene lokalutvalg og idrettslaget om oppsett av to nye
lekeapparater på skoleplassen. Alle er interessert til å at skoleområdet blir en plass som
kan brukes både av barn og voksne både tidlig og seint.
Kommentar
Tiltaket er tatt til følge og det oppfordres til et godt samarbeide mellom skole, lokalutvalg og
idrettslag for at dette skal realiseres.
Gildeskål kommune
 Etablering av aktivitetsparker på opptil fem steder i kommunen: Mevika, Inndyr,
Sørarnøy, Sandhornøy og Nygårdsjøen.
 Orienteringskart på Arnøyene.
Kommentar
Tiltaket er tatt til følge.
Vurdering:
Alle innspill er tatt til følge og alle konkrete innspill, foruten om gang- og sykkelstier, er lagt
til i ny langtidsplan og prioritert handlingsprogram. Årsaken til at gang- og sykkelstier ikke
legges inn som tiltak i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv begrunnes med at
det allerede ligger som tiltak i Trafikksikkerhetsplan 2019-2023. Det handler om hvilke
tilskuddsordninger tiltakene kan søke midler hos og tilskuddsmidler til gang- og sykkelstier
søkes på gjennom trafikksikkerhetsplanen og tilskuddsordninger i forhold til trafikksikkerhet.

Konklusjon:
På bakgrunn av høringsinnspill innarbeides flere av innspillene og tiltakene i kommunedelplan
for fysisk aktivitet og friluftsliv, både i planen som en helhet og prioritert handlingsprogram
og langtidsplan.
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 med revidert prioritert
handlingsprogram foreslås vedtatt.

