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Forord 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser skal gi grunnlag for å ivareta 

befolkningens interesser på de nevnte områdene i arealforvaltningen og i tilrettelegging og 

organisering av aktiviteter på ulike samfunnsområder og arenaer. 

Folkehelseloven ble iverksatt 01.01.12. Loven definerer folkehelsearbeid som samfunnets innsats for 

å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger 

psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for 

en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

Hemnes kommune ønsker et nært og godt samarbeid med lokale, frivillige lag og foreninger for å nå 

felles mål på området som denne planen dekker. 

Departementets kriterier og fylkeskommunens føringer til aktuelle elementer for kommunedelplan 

for fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser har vært veiledende i utarbeidelsen av denne 

planen. Planens forutsetning er å samle anlegg og andre tiltak for fysisk aktivitet og 

friluftsliv/naturopplevelser i plandokumentet for å gi en langsiktig og forutsigbar forvaltning. 
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Innledning og bakgrunn for planen 
Denne planen er en videreføring av tidligere «kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse», vedtatt av Hemnes kommunestyre i desember 2012. 

Etter hvert som anleggsutbyggingen i 1980-årene ble utvidet til stadig nye anleggstyper og nye 

målgrupper, oppsto et behov for bedre styring av bruken av spillemidler ut fra generelle 

samfunnsmessige, anleggspolitiske og idrettspolitiske målsettinger. Oversiktsplaner med langsiktige 

vurderinger av areal- og anleggsbehov ble i denne situasjonen sett på som nødvendig for å oppnå 

gode løsninger med hensyn til lokalisering, dimensjonering og utforming av anlegg og områder. 

Departementet har derfor stilt krav om vedtatt kommunal plan for anlegg og områder for idrett og 

friluftsliv, og dermed å legge til rette for å sikre:  

 sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen  

 klarere prioritering i kommunen  

 utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv  

Planen skal foruten å imøtekomme formelle krav til spillemidler, i større grad skal legge til rette for å 

søke tilskudd til naturopplevelser og fysisk aktivitet, i tillegg til bygging av tradisjonelle idrettsanlegg. 

Planprosessen 
Kunngjøring av planstart – kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 

Annonse i Avisa Hemnes 16.06.2016, samt på kommunens nettsider. 

Formannskapet i Hemnes vedtok i møte 07.06.16 sak 55/16 at forslag til planprogram for kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og naturopplevelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsel om 
oppstart og kunngjøring av planarbeidet jf. plan - og bygningsloven §§ 11 - 12 og 11 - 13. 

Innspill sendes til Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller på epost postmottak@hemnes.kommune.no. Frist for å 
komme med merknader settes til 19.07.16. 

For mer informasjon kontaktes saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik på tlf. 75 19 70 42 eller epost karl-
johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no. 

Begrepsavklaringer 

Nedenstående begrepsforklaringer er hentet fra kulturdepartementets Meld. St. 26 (2011-2012) Den 

norske idrettsmodellen og fra Klima- og Miljøverndepartementets St. meld. Nr. 39 (2000-2001) 

Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet. De er ment å være hjelpemidler i planarbeidet, men 

kommunen står fritt til å bruke andre begreper eller 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 friluftsliv og 
aktiviteter preget av lek. 
 
 

mailto:postmottak@hemnes.kommune.no
mailto:karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no
mailto:karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no
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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 idrettsanlegg: 
 

 Nærmiljøanlegg 

 Ordinære anlegg 

 Nasjonalanlegg 

Den enkelte kommune (og fylkeskommune) kan selv avgjøre om en inndeling i kommune- og 

fylkesanlegg fortsatt skal opprettholdes på regionalt og lokalt nivå. 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 

utendørsanlegg. Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelig for egenorganisert 

fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. 

Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. 

Ved samlokalisering med idrettsanlegg skal anlegget være for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behov for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller 

ordinær konkurranseidrett. 

Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av Kulturdepartementets 

publikasjon V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De ordinære 

tilskuddsberettigede anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og 

treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene 

tar utgangspunkt 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 

komite gir et anlegg denne statusen. 

Friluftsområder og friområder 

Begrepet «Frilufts- og friområder» blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er 

tilgjengelige for allmenhetens frie ferdsel. 

Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allemannsretten. Det er ikke 

krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, 

fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest avsatt under 

landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område). I reguleringsplansammenheng kan 

friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl § 12-5, nr. 5). 
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Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens 

uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av 

kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. 

Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks. koller, sletter og bakker kan også defineres som 

friområder. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområder på kartet, da de 

betraktes som en del av dette formål. I reguleringsplansammenheng er friområder en egen kategori 

(jf. pbl § 12-5, nr. 3). 

Planen som styringsverktøy 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal ha folkehelseperspektivet som et 

gjennomgående tema. Dette er i tråd med nasjonale, regionale og lokale retningslinjer. Planen skal 

bidra til å forsterke Hemnes kommunes folkehelseperspektiv i alt som gjøres.  

Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser hadde en tidshorisont fra 2013 til 

2016. Formålet med revidering av denne er å utarbeide en langsiktig plan som ivaretar nye nasjonale, 

regionale og lokalpolitiske føringer framover mot 2020. Det legges imidlertid opp til at planen som et 

minimum skal tas opp til revidering hvert 4. år.  

Kommunedelplanen skal være et overordnet politisk styringsverktøy hvor samfunnsmessige behov 

blir avdekket, og hvor en setter mål og vedtar løsninger på kort og lang sikt. Den skal også være et 

utgangspunkt for rådmannens administrative arbeid og forvaltningen av oppgaver innen fysisk 

aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser. Slik vil planen være styrende i forhold til samarbeidet mellom 

kommunen og de frivillige lag og foreninger samt private aktører. Det er viktig at planen reflekterer 

dagens situasjon, behov og ønsker for fremtiden. Dette skal sette rammene for å definere 

målsettinger og tydeliggjøre hvilke strategier/satsinger som er nødvendige for å oppnå ønskede 

resultater. 

Det er en prioritert liste over anlegg som skal rehabiliteres og/eller bygges.  

Generelle utviklingstrekk 
Andelen personer som er fysisk aktive er også økende med utdanning og høy inntekt. For å øke 

andelen fysisk aktive bør det satses på tiltak for økt motivasjon og tiltak rettet mot sosial utjevning. 

Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til helsegevinst 

er 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning. Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå hos 

voksenbefolkningen fra 2009 viser at bare 20 prosent av voksenbefolkningen tilfredsstiller disse 

kravene.  

Utbygging av idrettsanlegg, sikring av områder for friluftsliv og tilrettelegging er en viktig faktor for 

økt fysisk aktivitet, men den største barrieren for å drive fysisk aktivitet er motivasjon, og er knyttet 

til personlig livsstil og tidspress. Lavere sosiale grupper har imidlertid en enda større barriere knyttet 

til mangel på organisering, utstyr og anlegg.  

Barn og unge har et høyt aktivitetsnivå, og gode områder for aktivitet og friluftsliv i nærhet til bosted, 

skole og barnehage er viktig for å stimulere til økt aktivitet. Aktivitetsnivået er avtagende fram mot 

voksen alder, særlig hos jenter. Helseundersøkelser blant ungdom i norske fylker og 
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Helsedirektoratets kartlegginger bekrefter dette mønsteret. Dagens 15- åringer er mindre aktive enn 

pensjonister, og bare halvparten oppfyller helsemyndighetene sine anbefalinger om 60 minutter 

moderat fysisk aktivitet om dagen (Helsedirektoratet 2012). 

Helsedirektoratets undersøkelse viser videre at: 

 I gjennomsnitt var aktiviteten til 6-åringene vel 20 prosent høyere enn aktiviteten til 9-

åringene og 70 prosent høyere enn aktiviteten til 15-åringene. 

 Gutter var mer aktive enn jentene. Aktiviteten til guttene er høyere på hverdagene enn i 

helgene. 

 Størstedelen av dagen tilbringes i ro eller i aktivitet med lav intensitet. 

 Ikke-vestlige innvandrere har lavere aktivitetsnivå enn innvandrere med vestlig bakgrunn. 

 Venner ser ut til å påvirke aktivitetsnivået positivt, unntatt for 15 år gamle jenter. 

 Støtte fra foresatt er særlig viktig for 6-åringenes aktivitet. 

 Indre motivasjon og følelse av glede og mestring var viktig for økt aktivitet. 

Undersøkelser viser at barn og unge bruker opptil 40 timer på stillesittende aktivitet i løpet av ei uke 

(Vaage 2012 Inaktivitet er en av de største risikofaktorene for mange av livsstilssykdommene som 

overvekt, diabetes, muskel- og skjelettlidinger og psykiske lidinger).  

Nord-Norge har høyest andel barn og unge som svarer at de aldri trener. Nord-Norge har også lavest 

andel barn som svarer at de trener minst en gang i uka. Det finnes ingen tall for Hemnes kommune 

på denne typen undersøkelser, men det er ingenting som tilsier at Hemnes har statistikk forskjell fra 

resten av landsdelen.  

Arbeidet med tilrettelegging og motivasjon for fysisk aktivitet for barn – og unge både på 

skole/barnehage og i fritiden blir viktig i Hemnes kommune i årene fremover. 

Overordnede føringer 
Plandokumentet tar utgangspunkt i statlige forventninger om hvilke oppgaver og interesser som skal 

prioriteres. Dette tydeliggjøres gjennom "Nasjonale forventinger til regional og kommunal 

planlegging" som ble vedtatt i 2011 og skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner planlegger ut 

fra overordnede felles målsettinger.  

Mål og rammer for den statlige politikken på området formidles gjennom ulike meldinger, 

retningslinjer og bestemmelser samt lovgrunnlag innen folkehelse, idrett og friluftsliv. Det er i 

hovedsak tre departementer som forvalter idrett, friluftsliv og folkehelse: Kulturdepartementet, 

Klima- og miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 



 

 

7 

Statlige føringer 
Idrett – St.meld. 26 (2011-2012) – Den norske idrettsmodellen  

 Barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne samt inaktive, er primære 

målgrupper for det statlige engasjementet innen idrett.  

 Den frivillige medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår, slik at man får et 

omfattende og inkluderende aktivitetstilbud.  

 Satsing på ungdomsidrett skal økes.  

 Legge til rette for egenorganisert aktivitet og friluftsliv.  

I tillegg vil KKDs «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» være 

bestemmende for utviklingen av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser.  

Folkehelse – St.meld. 26 (2011-2012) «Folkehelsemeldingen –God helse – felles ansvar» 

Følgende områder har prioritet for å nå de nasjonale målene for folkehelsepolitikken: 

 Et helsefremmende samfunn  

 Helse gjennom hele livsløpet 

 Mer forebygging i helse- og omsorgssektoren  

 Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid  

 Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken  

 Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken 

Ny folkehelselov fra 1. januar 2012, har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Loven sier blant annet følgende om 

kommunens roller og oppgaver; Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. Kommunen skal også 

fremme folkehelse gjennom lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Friluftsliv – St.meld. 39 (2000-2001) «Friluftsliv – En veg til høyere livskvalitet» 

Hovedpunktene i Stortingsmelding 39 (2000-2001) er: 

 Å fremme det enkle friluftslivet for alle, i dagliglivet og i harmoni med naturen.  

 Allemannsretten opprettholdes og styrkes som et fundament for friluftslivet.  

 Styrke arbeidet med motivasjon og stimulering til friluftsliv for barn, unge og barnefamilier.  

 Sikre gode areal for anlegg i nærmiljøet. 

Regjeringen har imidlertid lagt frem en strategi i 2013, som på mange måter er mer relevant, selv om 

den ikke har status som en stortingsmelding. 
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Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020 

Den nasjonale strategien har følgende målsetting:  

 Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet.  

 Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir ivaretatt 

 Allemannsretten skal holdes i hevd.  

 Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og 

skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø.  

Fylkeskommunale og regionale føringer 
Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016 for Nordland fylke fokuserer på at det må jobbes for å 

legge til rette for at sunne og aktive valg blir enkle og naturlige valg. Lavterskeltilbud som appellerer 

til egenorganisert aktivitet i nærmiljøet viser størst økning. Nordland fylkeskommune har som mål at 

andelen voksne som tilfredsstiller de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet øker til 40 % innen 

2016.  

Et annet viktig mål er at alle skal ha tilgang til aktivitetstilbud i sitt nærmiljø og alle skal få tilbud om 

fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov. Friluftsliv er en 

lavterskelaktivitet som prioriteres høyt i Nordland. Det er et viktig satsingsområde for blant annet å 

redusere sosiale ulikheter. Friluftsliv og naturopplevelser skal være det enkleste valget for folks 

hverdagsaktivitet 

Kommunal føringer 
Polarsirkelen friluftsråd har på oppdrag fra Hemnes kommune utarbeidet friluftslivskartlegging av 

kommunen. Resultatet fra kartleggingen er tilgjengelig på www.nordlandsatlas.no. 

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er begge viktige føringer for arbeidet med fysisk aktivitet 

og naturopplevelser.  

Evaluering av forrige plan 
Planen har hatt en viktig funksjon for administrasjonen, kommunestyret og lag og foreninger i 

Hemnes kommune. Den har fungert som styringsdokument for saksbehandling, for anleggsutbygging, 

rehabilitering av anlegg og til satsing på folkehelse og fysisk aktivitet for øvrig.  

Flere viktige prosjekter i kommunen er realisert som et følge av prioriteringer gitt med utgangspunkt 

i denne planen.  

Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel) 
Hemnes kommune hadde ved inngangen til 2. halvår 2016 hadde Hemnes kommune 4 508 

innbyggere. Dette er en økning på 22 i løpet av 1. halvår og det er tredje kvartalet på rad med 

http://www.nordlandsatlas.no/
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folketilvekst. Det er lenge siden Hemnes hadde en slik vekst for i perioden 1. kvartal 2013 til og med 

3. kvartal 2015 mistet Hemnes 140 innbyggere. 

Økningen 1. halvår utgjør 0,5 prosent og det er mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet for 

Nordland. 

Målsetninger 
Det overordnede målet er å gi innbyggerne i Hemnes kommune et tilbud om fysisk aktivitet og 

friluftsliv/naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov. Dette skal bidra til å forbedre 

folkehelsa i Hemnes. 

Sammen med lag og foreninger skal kommunen gjennom denne planen, medvirke til å bygge idrett 

og idrettsanlegg, tilrettelegge for natur- og friluftsanlegg samt nærmiljøanlegg og aktivitetsområder. 

Et middel for å nå målet er å bruke Okstindan natur- og kulturpark. Parken skal være til glede for 

tilreisende og lokalbefolkning på Helgeland. Prosjektet skal samle små og store aktører til å jobbe for 

en målrettet, bærekraftig bruk av området. Bevaring og utnytting av særegne natur- og kulturverdier 

skal bidra til å skape identitet, samhandling, kreativitet og næringsutvikling. 

Delmål 

 Fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser i barnehage, skole og SFO 

 Fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser i helse og omsorgstjenesten 

 Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom i fritiden 

 Flere aktive innenfor friluftsliv 

 Styrking av det frivillige lokale idrettsarbeidet 

 Prioritere anlegg som fremmer en aktiv livsstil  

Statlig sikring av friluftsområder 
Det kan søkes om statlig økonomisk medvirkning til kjøp av grunn til regionale og lokale 

friluftslivsområder og til inngåelse av langvarig avtale (servituttavtale). Andre måter å ivareta 

friluftslivsinteressene på, for eksempel leieavtaler med årlige leiebeløp, vil ikke være kvalifisert for 

statlig økonomisk medvirkning. 

Regionale friluftslivsområder er i utgangspunktet områder hvor hovedtyngden av brukerne vil 

komme fra andre kommuner enn vertskommunen. For regionale friluftslivsområder kan staten 

medvirke med inntil hundre prosent av sikringsutgiftene. Miljødirektoratet vil legge vekt på at 

områdets regionale verdi er avklart gjennom regionale planer. 

Lokale områder er områder der hovedtyngden av brukerne kommer, eller forventes å komme, fra 

vertskommunen. For lokale friluftslivsområder kan staten medvirke med inntil 50 prosent av 

sikringsutgiftene. 
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Det er viktig å presisere at arealer for allmennhetens friluftsliv ikke kan ivaretas kun ved sikring. Areal 

for friluftsliv må først og fremst tas vare på gjennom bruk av plan- og bygningsloven. Dette har 

sammenheng med at allemannsretten og friluftsloven ivaretar allmennhetens rett til fri ferdsel og 

opphold i utmark, og at det normalt ikke skal være nødvendig med offentlig rådighet over arealene 

for å ivareta disse rettighetene. 

Prioriterte områder 
 Områder som kommer store befolkningsgrupper til gode. Nærområder og turveier i byer og 

tettsteder og landfaste areal ved sjøen har derfor høyest prioritet. 

 Områder hvor allmennheten ikke har ferdsels- og/eller oppholdsrett gjennom 

allemannsretten og friluftsloven - for eksempel fordi arealene defineres som innmark. 

 Områder som vil bli intensivt brukt, og som behøver tilrettelegging for å kunne brukes til 

friluftslivsformål. 

 Områder som er behandlet og prioritert i regional og/eller kommunal planprosess etter plan- 

og bygningslovens bestemmelser. 

 Områder hvor det er sannsynliggjort rask gjennomføring av sikringsprosessen (saker som 

sannsynligvis blir gjennomført innen ett-to år). 

Tiltak for økt aktivitet i Hemnes kommune 
For å nå hovedmålet er det viktig at kommunens arbeid tar sikte på å stimulere til en livslang 

interesse hos innbyggerne for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

I dette arbeidet skal kommunen ha som mål: 

 Hemnes kommune forplikter seg til å oppfylle Nordland fylkeskommunes anbefalte kriterier 

for helsefremmende skoler og helsefremmende barnehager. 

 Skoler, barnehager og SFO skal arbeide planmessig med fysisk aktivitet og naturopplevelser  

med sikte på gi barn og ungdom gode opplevelser og et positivt forhold til slike aktiviteter. 

 Skolene og barnehagene skal sikres uteareal som stimulerer til fysisk aktivitet og 

naturopplevelse. 

 Helsesektoren i Hemnes skal i enda større grad skal motivere sine brukere til fysisk aktivitet 

og  naturopplevelse som ledd i forbedring av egen helse. 

 Samarbeidet mellom kommunale avdelinger/enhet som personal, sosial, skole, helse TEK og 

kultur skal formaliseres med sikte på effektivisering og bedre ressursutnyttelse i  

folkehelsearbeidet (kommunal ressurskobling). 

 Kommunale ansatte/medarbeidere som arbeider med tilbud om fysisk aktivitet og natur- 

opplevelse skal gis tilbud om tilpasset kompetanseutvikling innenfor dette fagområdet 

(helse, sosial, skole, barnehage, SFO og kultur). 
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 Samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor skal utvikles og stimuleres med bl.a. 

fortsatt støtte i form av økonomiske tilskudd, og at det i tillegg ytes god administrativ service 

og bistand, f.eks. med søknader etc. 

 Målrettet anleggsutbygging skal skje i nært samarbeid med lokale lag og foreninger. 

 Noen aktivitetsanlegg blir tilpasset brukere med spesielle behov. 

 Alle innbyggere i kommunen skal få god informasjon om de aktivitetsmuligheter som finnes. 

 Sykefraværet blant kommuneansatte skal fortsatt søkes redusert. 

 Det avsettes penger til vedlikehold av de eksisterende anleggene i kommunen slik at disse 

ikke forfaller, og at det investeres i egnet utstyr til dette i kommunal regi. 

 Det søkes å få til politiske vedtak som gir fri bruk av kommunale haller/gymsaler til fysisk 

aktivitet også for voksne. 

Registrering av eksisterende idrettsanlegg 
Komplett og oppdatert anleggsoversikt finnes i det nasjonale anleggsregister som forvaltes av 

kulturdepartementet - www.idrettsanlegg.no 

Innspill fra møter 
Hemnesberget 25.08.16. Til stede på møtet: Karl-Johan Lenningsvik, Kenn Arne Berntzen fra Hemnes 

kommune og Sigrid Skjæran fra Hemnesberget Vel.  

- Rehabilitering av BMX-banen ved skola. 

- Universelt utformet gangveg fra Oldervika til Hundneset. I første omgang til Dalanmarka.  

- Sette Ramflåget og Hundneshaugen på kartet. Bedre skilting og om mulig fasiliteter.  

- Fasiliteter på Rognholmen (toalett, søppeldunk mm.) 

- Skilte fotballbanen fra Åsen. 

- Rehabilitering/oppgradering i parken og i skolegården. 

Korgen 02.09.16. Til stede på møtet: Håkon Økland, Ketil Tverrå, Marit Valla og Karl-Johan 

Lenningsvik. 

- Det ble opplyst om at det er søkt om Røssågamidler. Saken er ikke ferdigbehandlet. 

Dersom kravet går igjennom vil det kunne brukes midler til fiske, vilt og friluftsliv.  

- Orientering om Okstindan natur- og kulturpark. 

- Klubbhus til Korgen jeger- og fiskeforening. 

Korgen 13.09.16. Til stede på møtet: Karl-Johan Lenningsvik og Kenn Arne Berntzen fra Hemnes 

kommune og Jan Sande. 

http://www.idrettsanlegg.no/
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- Ved anleggelse av turstier må det tas mer hensyn til natur og dyreliv. Gangveg i 

Svartebukta er eksempel på hvordan turstier ikke bør anlegges. Her har ender og andre 

fugler ikke lenger et sted å trekke seg tilbake på tjernet. Det bør også være opplyst om 

slike tiltak før de gjennomføres. Dette bidrar til at man kan komme med innspill til 

tiltaket. 

Handlingsplan for anlegg og planlagt gjennomføring 
For å stimulere til fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser er det utarbeidet en tiltaksliste 

fordelt på ansvar og periode. Det er naturlig å forholde seg til planperioden fra 2017-2020. Listen 

inneholder tiltak som er rettet mot innbyggerne som helhet. Det er viktig å få med seg hele 

befolkningen for å ivareta folkehelseprinsippet på en god måte. Det skal være stort fokus på 

lavterskeltilbud som flest mulig har nytte av.  

For at lag og foreninger skal kunne realisere sine prosjekter, forutsettes det søknad som oppfyller 

kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet og 

friluftsliv/naturopplevelser. Se www.idrettsanlegg.no for oppdatert veileder.  

Følgende opplysninger må framgå for hvert anlegg: 

- Prosjektets navn 

- Tiltakshaver 

- Lokalisering av anlegget eller området 

- Underskrevet avtale med grunneier 

- Beregnet totalkostnad 

- Beregnede rammer for finansiering 

- Stipulerte kostnader for drift og vedlikehold 

- Beregnet anleggsstart 

- Begrunnelse for nybygg eller rehabilitering 

Finansieringen vil normalt skje med følgende kapital-kilder: 

- Kommunale tilskudd 

- Tilskudd fra spillemidlene 

- Egenkapital 

- Dugnad/gaver/rabatter 

- Lån 

http://www.idrettsanlegg.no/
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Organisering og samarbeid 
For å oppnå resultater i en liten og spredt befolket kommune som Hemnes er det avgjørende at 

samarbeidet fungerer godt. Både mellom kommunen og frivillige organisasjoner, og mellom de 

frivillige organisasjonene og andre aktører seg imellom. Det er også viktig at samarbeidet med 

eksterne instanser fungerer best mulig. Kommunens kulturavdeling samarbeider i dag - mer eller 

mindre - med følgende aktører: 

- Nordland fylkeskommune, kulturavdelingen. 

- Hemnes Idrettsråd 

- Lag og foreninger i Hemnes 

- Skoler og barnehager i kommunen. 

- Andre kommunale aktører. 

- Reiselivsbedrifter i Hemnes. 

- Nordland Idrettskrets. 

- Fylkesmannen i Nordland 

- Statsskog. 
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Anlegg med innlevert søknad – prioriterte anlegg 

 Prioritering Søker Type anlegg 

1. Aktivitetspark 

Korgen sentralskole 

Hemnes 

kommune 

Nærmiljøanlegg 

2. Rehabilitering av O-

kart Boldermolia 

Korgen I.L Ord. anlegg 

3. Vesterfjellet 2 O-

kart 

Korgen I.L Ord. anlegg 

4. Gjeskhåjen 

leirduebane 

Korgen J.F.F Ord. anlegg 

5. Finneidfjord skole – 

aktivitetsanlegg 

Hemnes 

kommune 

Nærmiljøanlegg 

6. Skihytte utvidelse Bleikvassli I.L Ord. anlegg 

7. Garasje Bleikvassli  

lysløype 

Bleikvassli I.L Ord. anlegg  

 

Anlegg under planlegging 
 Prioritering Søker Type anlegg 

1. Lysløype utvidelse Hemnes I.L Ord. anlegg 

2. Lysløype – ny armatur Bjerka I.L Ord. anlegg 

3. Idrettshall Korgen Hemnes 

kommune 

Ord. anlegg 

4. Tursti Bjerkaelva Hemnes 

kommune 

Nærmiljøanlegg 

5. Klubbhus 

Hemnesberget 

Hemnes I.L Ord. anlegg 

6 Klubbhus Bjerka Bjerka I.L Ord. anlegg 

7. Rehabilitering 

lysløype Vesterli 

Korgen I.L Ord. anlegg 

8. Universelt utformet 

gangveg – Oldervika - 

Hundneset 

Hemnesberget 

Vel 

Nærmiljøanlegg 
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9. Nærmiljøanlegg for 

barnehager og skoler 

Hemnes 

kommune 

Nærmiljøanlegg 

10. Tursti fra Rundmyra 

til lysløypa i 

Bleikvasslia 

Bleikvassli I.L Nærmiljøanlegg 

11. Sykkelløype til 

Køtaplassen i 

Bleikvasslia 

Bleikvassli 

Bygdelag 

Nærmiljøanlegg 

12.  Rehabilitering og 

oppgradering av 

parken på 

Hemnesberget 

Hemnes 

kommune 

Nærmiljøanlegg 

 

13. Lekeplass/uteopphold 

– Bleikvassli sentrum 

Bleikvassli 

velforening 

Nærmiljøanlegg 

 

 


