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Rullering av handlingsprogram i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 

2019-2023 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

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. 

Vedlegg 

1 Gjeldende langtidsplan og forslag til rullering 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv ble sist revidert i 2019 og skal igjen 

revideres i 2023. Det er imidlertid behov for årlig rullering av handlingsprogrammet da flere 

av tiltakene som står i handlingsprogrammet ikke har kommet lenger enn til 

planleggingsstadiet og flere tiltak meldes inn.  

For å kunne søke om spillemidler må ønsket tiltak være i handlingsprogrammet som er 

vedtatt av kommunestyret. 

Det er foretatt mailkorrespondanse og 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. 

 

Vurdering: 

Prioritert handlingsprogram 

Etter rulleringen av Handlingsprogrammet i 2021 er tiltak både gjennomført, påbegynt og 

utsatt. Her presenteres status for tiltakene i det prioriterte handlingsprogrammet for 2022: 

- Kirkestien Sund-Inndyr er gjennomført med skoging, klopping, merking og benker mellom 

Inndyr og kirka. Strekningen fra Kirka til Sund gjenstår (Fyrtårn Gildeskål Kirkestedprosjekt). 

- Universell kyststi til Andklakken (Inndyr Vel) er gjennomført og ferdigstilt. Oppsett av 

benker gjenstår.  

- Gapahuk/Lysthus Andklakken (Inndyr Vel) i prosess. 

- Dagsturhygge Høgfjellknubben (Gildeskål turlag) planlegger oppstart av prosjekt 

2023/2024. 

- Aktivitetspark Solvikvannet (Inndyr Vel) avventes.  

- Etablere garasje til tråkkemaskin Inndyr (IL Splint) avventes.  

- Videreutvikle/vedlikeholde Saura folkesti (Nordfjorden lokalutvalg/Nordfjorden IL) 

foregår kontinuerlig.  

- Utvidelse av lysløypa på Inndyr (IL Splint) er nesten ferdigstilt. 

- Utvikling av lekeplassen ved skolen på Sør-Arnøy (Arnøyene lokalutvalg) er underveis. 

- Oppgradere fotballbane og lysrigg (Nordfjorden IL) er underveis. 

- Ake-, ski- og hoppbakke (Nordfjorden IL) avventes. 

- Utbygging av klubbhus på Våg (IL Strandkameratene) avventes til ballbinge er ferdigstilt.  

- Utvikle uteområdet Inndyr skole (Inndyr skole/Gildeskål kommune) har gjennomført 

forprosjekt og tegnet skisser, er i prosess med innhenting av finansiering. Prosjektet skjer i 

samarbeid med IL Splint idrett- og aktivitetspark på Vannsletta. Prosjektet har fått navnet 

(Aktivitetspark – Gildeskål) 

- Idrett- og aktivitetspark Vannsletta (IL Splint) har gjennomført forprosjekt og tegnet 

skisser, er i prosess med innhenting av finansiering. Prosjektet skjer i samarbeid med Gildeskål 

kommune og Inndyr skole. Prosjektet har fått navnet (Aktivitetspark – Gildeskål) 

- Ballbinge Sandhornøy skole (IL Strandkameratene) hadde en målsetning om å få utført 

grunnarbeid høsten 2022, og oppsett av ballbinge vår/sommer 2023. Det ligger an til at 

grunnarbeid må utsettes til vårparten på grunn av lang behandlingstid på søknad om 

dispensasjon for plasseringen av bingen. Selv om bingen skal plasseres i skolegården og på 

eksisterende grus-fotballbane, så har idrettslaget vært nødt til å søke dispensasjon fordi halve 

ballbingen kommer på et bruksnummer som ikke er regulert til dette formålet. Kommunestyret 

har gitt positiv innstilling til søknaden, men idrettslaget må vente på høringssvar fra 

Statsforvalteren, Nordland fylkeskommune og reindriftsforvaltningen, før de kan sette spaden i 

jorden. Selve ballbingen ble bestilt før 1.juli (for å unngå en varslet prisøkning fra leverandør), 

og er nylig ankommet Sandhornøy. Den er lagret på Sandnes i påvente av utført grunnarbeid.  

- Trimrom Nygårdsjøen (Nordfjorden IL/Nordfjorden lokalutvalg) avventes. 

- Ballfangernett Nygårdsjøen skole (Nordfjorden IL) er underveis, forventes satt opp vinter 

2023. 

- Utvikle sportsanlegg med lysrigg på Sandhornøy (IL Strandkameratene) avventes til 

ballbinge er ferdigstilt.  

- Bedring av turløyper på Arnøyene (Arnøyene lokalutvalg) er underveis. 

- Turløypemerking m/gapahuk på Arnøyene (Arnøyene lokalutvalg) planlegges oppstart 

2023. 

 



  
 

 

 
Tiltak som er gjennomført og ferdigstilt tas ut av prioritert handlingsprogram, det gjør også 

prosjekter som ikke planlegger oppstart i løpet av 2023.  

Nytt ved rullering av prioritert handlingsprogram: 

- Aktivitetspark Gildeskål (Gildeskål kommune, Inndyr skole og IL Splint). Dette er de to tiltakene 

som var listet opp hver for seg i forrige handlingsprogram.  

- Oppgradering av klubbhus Nygårdsjøen (Nordfjorden IL) 

- Frisbeegolf 9 hull lysløypa på Inndyr (IL Splint) 

- Renovere balanse/tauaktivitet i Bakåsen (IL Splint) 

- Trimrom i helsehuset Sørarnøy (Arnøyene helselag) 

- Havnepromenade (Inndyr Vel) 

- Tilrettelegge for nærtur/dagstur i Làhko nasjonalpark (Gildeskål kommune) 

 

Langtidsplan 

Da få av de innmeldte tiltakene i langtidsplanen er påbegynt, består rulleringen av 

langtidsplanen hovedsakelig i at tiltakene er skjøvet frem i tid. Tiltak som er gjennomført eller 

utgått er fjernet fra langtidsplanen. De syv nye tiltakene i prioritert handlingsprogram (listet 

opp ovenfor) tas også med i langtidsplanen. I tillegg har en privat person tatt initiativ til 

etablering av en dagsturhytte/koie i Forsågadalen, og forespurt Gildeskål turlag om 

samarbeid. Gildeskål turlag har per dags dato ikke avklart hvorvidt de ønsker stå som eier av 

prosjektet, men sier de synes det er spennende og ønsker at det skal tas med i 

langtidsplanen. Tiltak om dagsturhytte/koie i Forsågadalen ligger derfor i langtidsplanen på 

idestadiet.  

Følgende tiltak er ferdigstilt og tatt ut av langtidsplanen: 

- Universell kyststi Andklakken. 

- Kirkestien fra Sund til Inndyr er ferdigstilt, nå gjenstår kirkestien fra Kirka til Sund.  

Følgende tiltak er fjernet fra langtidsplanen etter ønske fra prosjekteier: 

- Prosjekt utvikling av uteområdet Inndyr skole (Gildeskål kommune, Inndyr skole) og prosjekt 

idrett- og aktivitetspark Vannsletta (IL Splint) er fjernet og gjort om til ett felles prosjekt. 

Prosjekt «Aktivitetspark Gildeskål» (Gildeskål kommune, Inndyr skole, IL Splint) er erstattet 

med de to øvrige i langtidsplanen. 

- Etablering av Tennisbane ved fotballbanen på Våg (IL Strandkameratene). 

  



  
 

 

 

Nedenfor følger prioritert handlingsprogram før rullering og forslag til rullering.  

5.1 Prioritert handlingsprogram (FØR RULLERING) 

Handlingsprogram for tiltak som har planlagt gjennomføring og klare for eller har sendt 

spillemiddelsøknad.  

2022 2023 

Kirkestien Sund-Inndyr Kirkestien Sund-Inndyr 

Universell kyststi til Andklakken Oppgradering og sammenknytning av 

stinett på Inndyr 

Gapahuk/Lysthus Andklakken Gapahuk/Lysthus Andklakken 

Dagsturhytte Høgfjellknubben Dagstur hytte Høgfjellknubben 

Aktivitetspark Solvikvannet Aktivitetspark Solvikvannet 

Etablere garasje til tråkkemaskin 
Inndyr 

 

Videreutvikle/vedlikeholde Saura 
Folkesti 

 

Utvidelse av lysløypa på Inndyr  

Utvikling av lekeplassen ved skolen 
på Arnøy – Arnøy lokalutvalg 

Utvikling av lekeplassen ved skolen på 
Arnøy – Arnøy lokalutvalg 

Oppgradere fotballbane og lysrigg –  
Nordfjorden idrettslag (Nygårdsjøen 
skole) 

Oppgradere fotballbane og lysrigg –  
Nordfjorden idrettslag (Nygårdsjøen 
skole) 

Ake-, ski og hoppbakke – 
Nordfjorden idrettslag 

Ake-, ski og hoppbakke – Nordfjorden 
idrettslag 

Utbygging av klubbhus – IL 
Strandkameratene (Våg) 

Utbygging av klubbhus – IL 
Strandkameratene (Våg) 

Utvikle uteområdet Inndyr skole Utvikle uteområdet Inndyr skole 

Idrett- og aktivitetspark Vannsletta – 

IL Splint 

Idrett- og aktivitetspark Vannsletta – 

IL Splint 

Ballbinge Sandhornøy skole -IL 

Strandkameratene 

Ballbinge Sandhornøy skole -IL 

Strandkameratene 

Trimrom Nygårdsjøen – Nordfjorden 

idrettslag/Nordfjorden lokalutvalg 

Trimrom Nygårdsjøen – Nordfjorden 

idrettslag/Nordfjorden lokalutvalg 

Ballfangernett Nygårdsjøen skole – 

Nordfjorden idrettslag 

 

Utvikle sportsanlegg med lysrigg på 

Sandhornøy – IL Strandkameratene 

Utvikle sportsanlegg med lysrigg på 

Sandhornøy – IL Strandkameratene 

Bedring av turløyper – Arnøyene 

lokalutvalg 

 

Turløypemerking m/gapahuk – 

Arnøyene lokalutvalg 

 

 

  



  
 

 

 

Prioritert handlingsprogram (FORSLAG TIL RULLERING) 

Handlingsprogram for tiltak som har planlagt gjennomføring og klare for eller har sendt 

spillemiddelsøknad.  

2023 2024 

Kirkestien Gildeskål Kirkested – Sund 

(Fyrtårn Gildeskål Kirkestedsprosjekt) 

Kirkestien Gildeskål Kirkested – Sund 

(Fyrtårn Gildeskål Kirkestedsprosjekt) 

Oppgradering og sammenknytning av 
stinett på Inndyr (Inndyr Vel og Fyrtårn 

Gildeskål Kirkestedsprosjekt) 

Oppgradering og sammenknytning av 
stinett på Inndyr (Inndyr Vel og Fyrtårn 

Gildeskål Kirkestedsprosjekt) 

Gapahuk/Lysthus Andklakken (Inndyr Vel) Gapahuk/Lysthus Andklakken (Inndyr Vel) 

Dagsturhytte Høgfjellknubben Dagsturhytte Høgfjellknubben 

Videreutvikle/vedlikeholde Saura Folkesti 

(Nordfjorden lokalutvalg og Nordfjorden 
IL) 

Videreutvikle/vedlikeholde Saura Folkesti 

(Nordfjorden lokalutvalg og Nordfjorden 
IL) 

Aktivitetspark Gildeskål Inndyr skolegård 

og Vannsletta (Gildeskål kommune, Inndyr 
skole og IL Splint) 

Aktivitetspark Inndyr skolegård og 

Vannsletta (Gildeskål kommune, Inndyr 
skole og IL Splint) 

Ballbinge Sandhornøy skole (IL 

Strandkameratene) 

Ballbinge Sandhornøy skole (IL 

Strandkameratene) 

Trimrom i helsehuset på Sørarnøy 

(Arnøyene helselag)  

Trimrom i helsehuset på Sørarnøy 

(Arnøyene helselag) 

Gapahuk ved brua nord på Sørarnøy 
(Arnøyene helselag) 

Gapahuk nord ved brua på Sørarnøy 
(Arnøyene helselag) 

Bedring av turløyper og turløypemerking 
på Arnøyene (Arnøyene helselag) 

Bedring av turløyper og turløypemerking 
på Arnøyene (Arnøyene helselag) 

Oppgradering av klubbhus Nygårdsjøen 

(Nordfjorden IL) 

Oppgradering av klubbhus Nygårdsjøen 

(Nordfjorden IL) 

Frisbeegolf 9 hull lysløypa Inndyr (IL 
Splint) 

Frisbeegolf 9 hull lysløypa Inndyr (IL 
Splint) 

Renovere balanse/tauaktivitet i Bakåsen 
(IL Splint) 

Renovere balanse/tauaktivitet i Bakåsen 
(IL Splint) 

Havnepromenade (Inndyr Vel) Havnepromenade (Inndyr Vel) 

Tilrettelegge for nærtur/dagstur i Làhko 
nasjonalpark (Gildeskål kommune) 

 

Tilrettelegge for nærtur/dagstur i Làhko 
nasjonalpark (Gildeskål kommune) 

 

 

  


