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Førstegangsbehandling av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og
naturopplevelser 2019-2023
Administrasjonssjefens forslag til vedtak
Forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 sendes ut
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens
§ 11-14.
Begrunnelse for vedtaket
Kulturdepartementet stiller krav om at områder og anlegg det søkes spillemidler til må
være prioriterte i en vedtatt kommunal plan for å kunne søke om spillemidler.

Vedlegg
Høringsutkast Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023
Saksutredning
Bakgrunnen for dette planarbeidet er at anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare
behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettslige mål.
Planutvalget i Alstahaug kommune vedtok 19.01.18 å igangsette arbeidet med
kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023. Da planarbeidet
ble igangsatt, ble berørte offentlige organer og andre interesserte varslet om formål og
viktige problemstillinger for planarbeidet. Meldingen ble kunngjort i Helgelands Blad og
gjennom kommunens hjemmeside og facebookside jf. plan- og bygningsloven § 11-12.
Arbeidet med kommunedelplanen har vært organisert i en arbeidsgruppe med strategisk
ledelse som styringsgruppe. Arbeidsgruppen har bestått av: Svein-Harald Carlsen
(kultur), Ingunn Stemland (folkehelsekoordinator), Tove Eliassen (park og idrett), Anita
Tangen Eliassen (idrettsrådet), Erlend Aksnes (skole og barnehage), Oddrun Bårdgård
(plansektor)
Ved bruk av forskjellige metoder (gjennomført vår og høst 2018) er det sikret lokal
medvirkning i planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 5-1. En oversikt over metodene
står beskrevet på side 5 i planutkastet.
Kort oppsummering av behovsanalyse for aktivitet og anlegg i Alstahaug
kommune
Med bakgrunn i innspill innhentet underveis i planarbeidet ble det gjennomført en
behovsanalyse for aktivitet og anlegg i kommunen. Under følger en kort oppsummering:
 Aktivitetstilbud: behov for et utvidet aktivitetstilbud, ønske om
lavterskelaktiviteter for dem som ikke vil drive ballidrett og konkurranseidrett.
Klatring og squash var en særlig gjenganger blant forslagene som kom inn
gjennom spørreundersøkelsen, mens det var trampolinepark/trampolineland som
var særlig ønsket av barna. Det ønskes også flere aktiviteter for små barn under
6 år og aktiviteter hvor barn og voksne kan delta sammen
 Idrettsanlegg: behov for økt hallkapasitet, treningsmuligheter utenfor sentrum
og bedre innendørs treningsmuligheter for andre idretter enn ballspill/lagidrett.
 Aktivitetsområder for lek og fysisk aktivitet: stort behov for oppgradering
og vedlikehold av lekeplasser og andre aktivitetsområder som parker,

Side 2 av 2






grøntområder og uteområder ved skoler og barnehager i hele kommunen. Slike
områder vil også være viktige sosiale møteplasser for befolkningen. Kun to av
kommunens 37 leke- og aktivitetsområder tilfredsstiller kommunens egen norm
for lekeplasser vedtatt i 2015. Resterende lekeplassområder har enten nedslitte
og ødelagte apparater eller fremstår som tomme areal som private bruker
områdene til parkering eller lagring av båter, biler o.l.
Friluftsområder: behov for videreutvikling av friluftsanleggene, herunder
skilting og merking av stier, opparbeiding av fine rasteplasser med aktiviteter,
stier med universell utforming og etablering av anlegg for enkelt kystfriluftsliv.
Det er også behov for å få et bedre utviklet tilbud når det gjelder gang- og
sykkelstier flere steder i kommunen.
Informasjon: behov for en samlet brukervennlig plattform med informasjon om
aktivitetstilbud og turmuligheter i kommunen
Drift og vedlikehold: Mange av kommunens anlegg og områder for aktivitet
har behov for vedlikehold eller oppgradering. Det er viktig å ta vare på
eksisterende anlegg og tilrettelagte områder for å opprettholde god bruksmessig
kvalitet, sikkerhet og levetid på anlegget. Forebyggende og verdibevarende drift
og vedlikehold er en god investering i fremtiden.

Mål og handlingsplaner
Hovedmålet i planen er at Alle innbyggere i Alstahaug kommune skal ha mulighet til å
delta i fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov.
For å nå dette hovedmålet er det satt opp utvalgte satsningsområder med tilhørende
resultatmål. Satsningsområder og resultatmål er utarbeidet med utgangspunkt i
behovsanalysen for anlegg og aktivitet.
Resultatmålene er i hovedsak tiltak på administrativt kommunalt nivå hvor man ved
endt planperiode vil kunne evaluere om resultatmålet er oppnådd eller ikke. Resultatmål
som krever prioritering i kommunens økonomiplan er ført opp i prioritert handlingsplan
for ordinære anlegg og prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg.
Alle ønsker om anlegg som har kommet inn gjennom innspill i planarbeidet er lagt inn i
uprioritert plan for anlegg. Anlegg i uprioritert plan kan bli flyttet til prioriterte
handlingsplaner når det foreligger finansiering av egenandel for å søke spillemidler.
Konklusjon
Det anbefales at planen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Børge Toft
Administrasjonssjef

