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FORORD:

«Dagens folkehelsearbeid er avgjørende i kampen mot de ikke-smittsomme
livsstilsykdommene», sier Jonas Gard Støre i Folkehelsemeldingen, og maner til dugnad
for å stagge livsstilsykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols.
«Dette er ikke utfordringer vi kan møte på sykehus eller legekontorer, men utfordringer
vi må møte i alle sektorer av samfunnet», sier han.
Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2014-2017 er basert på kommunalt
ansvar og ressursgrunnlag med bakgrunn i Rødøy kommunes planstrategi. Planen er
utarbeidet i samarbeid med kommunens innbyggere. I tillegg har god og nyttig
veiledning fra Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland vært viktig for å
komme fram til et godt resultat. Polarsirkelen Friluftsråd har også vært en god
samarbeidspartner, både i utarbeidelsen av planen og ved god og konkret hjelp til de
ulike tiltakene i handlingsplanen.
Rødøy har «trivsel og god helse for alle i Rødøy kommune, med spesielt fokus på aktive
og sunne barn og unge som mål. Dette er forankret i statens mål om å legge til rette for
at alle som ønsker det skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, og videreføring av
Nordland fylkeskommune sitt mål om et «Freskt Nordland» - Nordland skal være et
foregangsfylke i folkehelsearbeid.
Kommunedelplanen er et politisk dokument og skal være et styringsredskap for å nå
Rødøy kommunes mål på de feltene som planen omhandler; folkehelse, idrett og
friluftsliv. Effektiv, bevisst og målrettet kommunal ressursbruk innfor tjenesteområdene
er viktig for at en skal kunne nå disse målene. Kommunedelplanen skal sikre at
folkehelse, idrett og friluftsliv kommer høyt på Rødøy kommunes politiske dagsorden.
Den prioriterte handlingsplanen for de neste fire årene er med i kommunens
økonomiplan, samtidig som den blir en del av kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.
For at vi i Rødøy kommune skal kunne nå målet vårt om trivsel og god helse for alle, må
vi ha godt gjennomarbeidet og bevisste planer, og vi må sørge for at det som planlegges
blir gjennomført. Dette greier vi, hvis vi jobber sammen.
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SAMMENDRAG

Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv bygger på kunnskap og erfaring fra
tidligere planer. «Handlingsplan for folkehelse 2010-2013» og «Kommunedelplan for
anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2010-2013» er nå slått sammen til
en plan, «Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2014-2017».
Planens formål og handlingsdel bygger i tillegg til dette på ny kunnskap innen helseutvikling og viktige faktorer som påvirker helse, både positive og negative. Og den
bygger på ny kunnskap om idrett og friluftsliv. «Helse i alt vi gjør» betyr at vi skal nytte
denne nye kunnskapen på alle nivå, både politisk og administrativt, slik at vi når målene
våre, og greier å gjennomføre det vi har satt oss fore i handlingsplanen for kommende
planperiode.
Dette kunnskapsgrunnlaget er også en viktig del av det lovpålagte ansvaret.
Minstekravene til planen for å kunne søke spillemidler må være i orden, og den nye
folkehelseloven og «samarbeidsavtale om folkehelsearbeid» mellom Rødøy kommune og
Nordland fylkeskommune er grunnlaget for å kunne søke om midler til ulike prosjekt og
viktige samarbeid, som fremmer helse og trivsel for alle i Rødøy.
Målet for planen er nettopp å skape trivsel og god helse for alle i kommunen med
spesielt fokus på aktive og sunne barn og unge. Dette er en videreføring av forrige
planperiodes mål. Planen er tufta den nasjonale politikken for folkehelse og for idrett og
friluftsliv, og vår egen kommunes politikk for disse arbeidsområdene. Krav til planen er
fulgt opp gjennom Plan og bygningsloven (2008), Lov om folkehelse (2012 og Lov om
pengespill (1992).
Medvirkning og samarbeid er et av kravene i planarbeidet. Det har vært en av de
viktigste måtene å skaffe informasjon på, i tillegg til den offentlige informasjonen en har.
Fra barnehagenivå til eldrerådet har engasjementet vært stort. Innspillene fra
kommunens innbyggere er sentralt for å få til en godt plan og for å nå målene i
handlingsdelen.
Folkehelse, og idrett og friluftsliv er mye likt og omhandler det samme, men temaene
blir ulikt behandla i forvaltningen. De har noe ulikt lovverk som bakgrunn. Derfor er
disse handlingsplanene delt her. Prioritert handlingsplan for idrett og friluftsliv er et
sentralt krav for å kunne søke om spillemidler. Handlingsplan for folkehelse er et krav
for å kunne inngå samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune.
Planen er delt inn i tre. Del I er grunnlaget for planen med planprosess, utviklingstrekk
og vurdering av fremtidige aktiviteter og behov. Del II er handlingsprogrammene for
folkehelse, og for idrett og friluftsliv med bakgrunn i det kunnskapsgrunnlaget en har, og
Del III er oversikter og kart.
Rødøy skal jobbe aktivt med folkehelsearbeid i planperioden for å nå hovedmålet og
målene i kommunens handlingsplaner.
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DEL I. PLANGRUNNLAGET

Del I viser bakgrunn for arbeidet med denne kommunedelplanen, hvordan arbeidet har
vært gjort og hvilke resultat en har kommet fram til. I Del II legges det fram en prioritert
handlingsplan for de neste fire årene, delt i temaene folkehelse, og anlegg og områder
for idrett og friluftsliv. En langsiktig handlingsplan for de neste ti årene blir i tillegg lagt
fram her. Til slutt i, Del III, er det et oversiktskart med planlagte anlegg og områder for
idrett og friluftsliv, idrettsanleggsregisteret for Rødøy kommune og
idrettsregistreringen for Rødøy som er tilknyttet NIF for 2013.
Politiske mål og strategier, og hvordan denne planen er en del av en helthetlig
kommunal planlegging er viktig å få fram. Vurdering av de forrige planene og drøfting av
hvordan disse har fungert som styringsverktøy for kommunen er sentralt, -ble målene
for forrige planperiode nådd? En beskrivelse av planprosessen for å vise at arbeidet har
gått riktig for seg er et krav (jf. PBL), blant annet for å vise at medvirkning har funnet
sted. Det blir også lagt fram en vurdering av nåværende aktiviteter i kommunen og
vurdering av framtidige behov for aktiviteter og anlegg (det siste gjelder særlig for idrett
og friluftsliv). Dette er en del av kunnskapen som ligger til grunn for handlingsplanene i
Del II.

1. BAKGRUNN FOR PLANEN
Formål med en slik kommunedelplanen, hvordan formelle krav blir fulgt og hvordan en
forankrer planen er viktig å få fram. En avklaring av de formelle kravene til planen blir
gjennomgått, før kommunens mål blir presentert. Krav til planlegging for folkehelse og
minimumskrav til planen for tildeling av spillemidler til anlegg og områder for idrett og
friluftsliv blir også lagt fram, før en til slutt i dette kapitlet definerer og avgrenser noen
viktige begrep.
FORMÅL MED PLANEN.

Formålet med denne planen er å få en politisk vedtatt plan for folkehelse, idrett og
friluftsliv og kulturbygg i Rødøy kommune for planperioden. Rødøy kommune ønsker å
være offensiv i forhold til folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv og fysisk aktivitet. Ved
systematiske og målretta strategier kan en lykkes med dette.
Dette skal være en plan for politikere, for administrasjonen i kommunen, for
kommunens råd, for lag og foreninger, og for alle innbyggerne ellers. Planen skal
organiseres og presenteres på en måte som legger til rette for resultatorientering,
revidering og rullering i årene som kommer.
KRAV OG FORANKRING.

De formelle kravene til kommunens planlegging er nedfelt i Plan- og bygningsloven
(LOV-2014-06-20-52) § 3-6, Lov om folkehelse (LOV-2011-06-24-29, i bruk fra
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01.01.2012), i Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103. Fordeling av
overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (retningslinjene som spillemidlene
fordeles ut fra).
FOLKEHELSE
Alle kommuner i Norge skal ha en nødvendig oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer på denne, og gjennom dette arbeidet identifisere sine egne
helseutfordringer (jf. § 5 i Lov om folkehelse, 2012). Folkehelseinstituttet bidrar med
folkehelseprofiler til hver kommune og fylkeskommune basert på data fra nasjonale
registre. Denne oversikten skal være skriftlig, tverrfaglig og inngå som grunnlag for
kommunens planstrategi (jf. PBL 2008, § 10-1). Kommunen skal i arbeidet med
kommuneplan fastsette overordna mål for folkehelsearbeidet (PBL, § 6).
«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer
som kan ha negativ innvirkning på helsen» (Lov om folkehelse, 2012, § 4). Ansvaret for
folkehelsearbeidet ligger hos kommunen som sådan og ikke til kommunens
helsetjeneste (Lov om folkehelse, 2012, § 4).
Folkehelsebarometeret for Rødøy kommune viser en del av helsetilstanden. Innhentet
informasjon fra møter med befolkningen, råd og utvalg forteller oss noe om situasjonen i
vår kommune nå. Status for folkehelsearbeidet i kommunen vår er grunnlaget for
handlingsplanen for folkehelse.
IDRETT OG FRILUFTSLIV.
Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan.
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel. Kommunens arealplan er et juridisk bindende dokument.
Arealbehov for idrettsformål, friluftslivsformål og nærmiljøanlegg som dokumenteres
gjennom arbeidet i denne kommunedelplanen, må innarbeides i kommuneplanens
arealdel. (Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, s. 36.)
Det er Kulturdepartementet som forvalter den delen av Norsk Tipping AS som avsettes
til idrettsformål. Disse midlene skal i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg,
så til NIFs administrasjon og til andre idrettsoppgaver og formål. Det gis årlig ny
informasjon om tilskuddsordningen mellom annet på nettstedet www.idrettsanlegg.no.
Fra 2000 har kulturdepartementet også hatt en egen tilskuddsordning for lokale lag og
foreninger, som fordeles via NIF og idrettsrådene, til idrettsaktiviteter for barn og unge i
idrettslagene (LAM – lokale aktivitetsmidler).
Krav om tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal inneholde
kommunens målsetting for satsing på idrett og friluftsliv, mål for anleggsutbygging og
sikring av arealer, og en resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt. Det skal
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foretas en vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og aktivitet i
kommunen. I tillegg skal det gjøres rede for sammenhenger med andre planer,
kommuneplan, arealplan og andre kommunedelplaner. Det er viktig å ha med en
prioritert handlingsplan for idrett og friluftslivsanlegg, oversikt over forventede
kostnader på disse, og en uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg skal også
lages. Kart med lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg og friluftsområder
bør ligge ved disse minstekravene, som kommunen må ha i orden for å kunne søke
spillemidler.
MÅL FOR PLANEN.

Trivsel og god helse for alle i Rødøy kommune, med spesielt fokus på aktive barn
og unge, er Rødøy kommunes mål for denne kommunedelplanen. Det er dette vi skal
arbeide med de neste fire årene innen områdene folkehelse, idrett og friluftsliv.
Med bakgrunn i de satsinger og mål som statlige organ og Nordland fylkeskommune har
for folkehelse og for idrett og friluftsliv, har Rødøy kommune kommet fram til dette mål.
Samtidig har vi laga målet vårt med bakgrunn i de lokale utfordringene vi har her i
kommunen. Vi ønsker spesielt å satse på barn og unges trivsel og helse.
DEFINISJONER OG AVKLARINGER.

Vi definerer og forklarer disse begrepene:
Idrett er aktivitet i form av trening, eller konkurranser i den organiserte idretten (St.
Meld. 36, Den norske idrettsmodellen). Kulturdepartementet og Nordland fylke
definerer og omtaler «fysisk aktivitet i tillegg til idrett og friluftsliv som egenorganiserte
treings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og lek. Vi har valgt å holde oss til
begrepene idrett og friluftsliv i denne planen.
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring
og naturopplevelser (St. Meld. 39, Friluftsliv, ein veg til høgare livskvalitet).
Polarsirkelløypene er Rødøy kommunes turløyper. Polarsirkelløypene inngår i et
turløypenett med en kort og en lengre løype i hver krets i kommunen. Se liste s. 23.
Arbeidet med prosjektet Polarsirkelløypene kom i gang i 2010 og avsluttes i løpet av
2015. Prosjektet er et samarbeid mellom Rødøy kommune og Polarsirkelen friluftsråd.
(«Polarsirkeltrimmen» er Polarsirkelen friluftsråd sin digitale løyperegistrering.)
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning (Lov om folkehelse, 2012; § 3).
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte
eller indirekte påvirker helsen (Lov om folkehelse, 2012, § 4).
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2. KOMMUNENS POLITIKK FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FRILUFTSLIV.
Politikkutfordringen i arbeidet med planen er nå nedfelt i kommunens mål, delmål og
strategier i handlingsplan for folkehelse og i prioritert handlingsplan for anlegg og
områder for idrett og friluftsliv. Kommunens folkehelse-, idrett- og friluftslivspolitikk er
tuftet på statens og fylkeskommunens føringer. Det som har kommet fram på møter med
befolkningen i kommunen, og som samsvarer tydelig med den politikken sentrale
myndigheter legger fram, vil også være med å legge de lokale politiske føringene for
arbeidet i planperioden.
Handlingsplan for folkehelse har ikke vært vedtatt i noen plan før. Idrett- og
friluftslivspolitikken for kommunen vår er vedtatt i forrige den gjeldende
kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg.
FOLKEHELSE.

Folkehelsemeldingen legger vekt på et felles løft for folkehelsen. For å få til dette trenger
vi en sterkere forankring til målene for folkehelsepolitikken, ved blant annet
medvirkning fra alle grupper i samfunnet vårt. Vi må alle være med å utvikle et samfunn
som fremmer helse. Idrettslag og andre frivillige lag- og organisasjoner må delta i
arbeidet med planer. Råd og utvalg, næringsliv og fagorganisasjoner bør være med å
utforme mål og strategier, alle sammen.
De nasjonale målene for folkehelsearbeid er at Norge skal være blandt de tre landene i
verden med høyest levealder. Folk i Norge skal oppleve flere leveår med god helse og
trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Og vi skal skape et samfunn som fremmer
helse i hele befolkningen. Disse målene er lette å finne igjen både i Nordland fylke sine
mål og strategier for folkehelse og i Rødøy kommune sitt mål for denne planen.
Det fem prinsippene for folkehelsearbeid som blir trukket fram i Folkehelsemeldinga er
utjevning, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre-var-prinsippet og medvirkning.
Det er de samme prinsippene en jobber etter både i fylket og i kommunen vår, i Rødøy.
IDRETT OG FRILUFTSLIV.

Staten har som mål å legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve idrett og
fysisk aktivitet. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig
(Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, Side 15-16).
Nordland Fylkeskommune har som mål å være et foregangsfylke i folkehelsearbeidet,
med mottoet «Freskt Nordland» som visjon. Hovedmålene er flere leveår med god og
liveverdig helse for alle grupper av befolkningen. En ønsker en felles mobilisering i
folkehelsearbeidet lokalt og regionalt, og en vil sikre en bærekraftig utvikling i
samfunnet (Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, Side 18).
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3. RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLANER
Her vises en evaluering av de to planene for planperioden 2010-2013 med en kort
beskrivelse av måloppnåing og resultatvurdering for perioden. Hva ble gjennomført i
forhold til planen og hva ble ikke gjennomført? Hvorfor ble ikke alle tiltakene
gjennomført?
Målet for folkehelseplan for 2010-2013 var «trivsel og god helse for alle i Rødøy
kommune med spesielt fokus på aktive og sunne barn og unge». Dette er den samme
målsetninga som vi nå har lagt for kommende planperiode.
GJENNOMFØRINGER OG RESULTAT.

Samlet har de to planene vært brukt som veiledende for arbeidet i perioden. Det var
meningen før forrige planperiode at planene skulle slås sammen, men det ble ikke gjort.
Etatene i kommunen har brukt planene i samarbeidssammenheng, og en mener at
gjennomføring av handlingsplanene har vært fulgt bevisst så langt det har vært mulig og
ønskelig. Samtidig ser en manglene ved de to planene som igjen har ført til en
forsinkelse av folkehelsearbeidet og problemer med å få gjennomført bygging av anlegg
til idrettsformål.
FOLKEHELSE 2010-2013
Det har og blitt brukt mye ressurser på holdningsskapende arbeid. Her vil vi nevne
«Verdensdagen for Psykisk helse», temakafeer, «møteplassen», psykisk helse i skolen, og
ikke minst Camp Gjerøy. Det har i tillegg vært arrangert dansekurs for barn og unge,
Kurset «Liv og røre» og andre kurs i friluftsliv.
I løpet av planperioden kom den nye folkehelseloven
(2012) og noen tilpasninger ble gjort. Rødøy
kommune begynte tidlig å jobbe med tema innen
helsefremmende barnehager og skoler i forrige
planperiode, selv om begrepet ikke var i bruk før
sent i perioden og vedtatt i kommunestyret i Rødøy i
2013. For eksempel ble det arbeidet med kosthold og
ernæring, gratis frukt til alle skolene, kurs for ansatte
innen friluftsliv, Camp Gjerøy mm.
Det har vært en god satsing på kommunens
turløyper «Polarsirkelløypene», i tett samarbeid med
kulturetaten (nå Oppvekst- og kulturetaten) og
Polarsirkelen friluftsråd. Disse løypene blir
ferdigstilt i løpet av 2015 (se Handlingsplan for
idrett og friluftsliv).
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IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010-2013
Alle tiltakene som ble vedtatt i den prioriterte handlingsplanen er gjennomført, eller blir
gjennomført i løpet av 2014-2016. Det var få og konkrete tiltak.
Målet for kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2010-2013 var
« å legge forholdene til rette slik at flest mulig som ønsker det får anledning til å delta i
idrettsøvelse, mosjonsaktiviteter og friluftsliv ut fra egne målsetninger»
Det har imidlertid vært manglende rullering av planen, og en har slik ikke kunnet søkt
spillemidler til anlegg som en har ønsket, fordi anlegget ikke stod i den prioriterte
handlingsplanen.
Den første delen av planen var brev og innspill til planen fra lokalutvalg, lag- og
organisasjoner. Her var det innspill fra innbyggerne som burde ha vært omtalt i selve
planen (jf. Medbestemmelse). En har i etterkant jevnlig fått tilbakemelding på at
meningene og kommentarene ikke ble tatt hensyn til og at innbyggerne ikke hadde en
god nok følelse av medbestemmelse.
Planen har vært lite i bruk utenom i spillemiddelsammenheng.
Tiltak

Hva er gjort

Svømmehall
Rødøya,
rehabilitering.

Arbeidet er utført og ferdig. Spillemidler ble ikke tildelt.

Idrettshall Rødøya.

Hallen er en plasthall bygget på et grunnelement som
tilsvarer en permanent bygning. Det skal bygges en
permanent bygning på det eksisterende grunnfundamentet.
Denne forventes ferdigstilt innen utgangen av 2014.

Rødøyhallen

Flerbrukshall som skal ligge i Tjongsfjorden, ved skole og
samfunnshus. Det er søkt om spillemidler til denne og
kommunen har fått tilsagn om maksimalt beløp i forhold til
statens satser. Flerbrukshallen er planlagt ferdig i
2015/2016.

Balløkke Jektvik

Balløkka er ferdigstilt i 2014. Midler til nærmiljøanlegg er
blitt tildelt.

Polarsirkelløypa.

Prosjektet ble videreført og er under arbeid. Planlegges
avsluttet og ferdigstilt i 2015.
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PLANENE SOM POLITISKE OG ADMINISTRATIVE STYRINGSVERKTØY

Som politisk styringsverktøy på kommunalt plan har planene vært veiledende. Det er
bare den kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg
som ble vedtatt i kommunestyret, og har vært formelt i orden som en plan. Dette var
nødvendig fordi denne planen er lovpålagt i forbindelse med spillemiddelsøknader.
Handlingsplan for folkehelse har hatt liten betydning som politisk styringsverktøy, men
har vært veiledende og fungert som en oversikt i denne sammenhengen.
Som administrativt styringsverktøy har Handlingsplanen for folkehelse vært en god og
veiledende plan. Den har blant annet vært brukt i forbindelse med søknader om støtte til
prosjekt. Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg
ble vedtatt og godkjent av kommunestyre 04.03.2010, men har ikke vært brukt på andre
måter enn at en har kunnet søke om spillemidler til de tiltakene som stod oppført i den
prioriterte handlingsplanen. Dette gjelder særlig flerbrukshall i Rødøy og turstier
(Polarsirkelløypene).
RESULTATVURDERING I FORBINDELSE MED KOMMUNENS ØKONOMIPLAN OG
ÅRSBUDSJETT.

Kommunen skal følge opp med årlige resultatvurderinger av denne planen, som
grunnlag for utvikling av kommunens økonomi og årsbudsjett. Dette har vært gjort årlig
i idrett og frilufslivssammenheng. Dette arbeidet må innarbeides i planen ved årlige
rulleringer.

4. FORHOLDET TIL ANDRE DELER AV KOMMUNEPLANEN
Den kommunale planstrategien skal fremme de prioriterte planoppgavene i en
kommuneplanperiode, hvilke planer som skal revideres og hvilke nye planer en ønsker å
lage som en del av en ønsket samfunnsutvikling i kommunen. «Helse i alt vi gjør»,
prinsippet om å fremme folkehelse i alle sektorer gjelder for kommune, fylkeskommune
og stat. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Den skal være en
strategisk plan som skal peke ut kommunens satsingsområder, og hva som skal gis
særlig oppmerksomhet og ressurser de kommende årene. Samfunnsdelen av
kommunedelplanen har en sentral plass i kommuneplanen, og skal fremme blant annet
folkehelse. Arealdelen av kommuneplanen er blant annet et kart over kommunen som
viser bruk, vern og utforminger av arealer og fysiske omgivelser. En skal sikre ulike
folkehelsehensyn og interesser gjennom arealplanen. Gjennom arealdelen sikrer en også
arealer for utbygging til idrett og friluftsliv.
Rødøy kommunes planstrategi er vedtatt i 2014, og arbeidet med kommuneplan for
Rødøy kommune er starta. Arealbehovene for idrett og friluftsliv blir tatt med som
innspill i kommuneplanens arealdel og de vedtatte behovene vil bli fulgt opp i
samfunnsdelen og i økonomiplanen for kommunen. Økonomiplan for Rødøy kommune
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for perioden 2013-2017 blir rullert høsten 2014, og prioritert handlingsplan for anlegg
og områder for idrett og friluftsliv fra denne planperioden tas inn.

5. PLANPROSESSEN
Rødøy kommunes gjeldende kommunedelplaner «Anlegg og områder for idrett,
friluftsliv og kulturbygg 2010-2013» og «Handlingsplan for folkehelsearbeid 20102013» revideres og slås sammen til en kommunedelplan, «Plan for folkehelse, idrett og
friluftsliv 2014-2017». Dette ble vedtatt i formannskapet samtidig med at oppstart for
planen ble vedtatt, 14.11.2013.
FRAMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANEN.

Mandat ble gitt av formannskapet 14.11.2013. Den faglig ansvarlige for det daglige
plansamarbeidet er rådmannen i Rødøy kommune. Det ble opprettet en tverrfaglig
administrativ plangruppe bestående av Helse- og omsorgssjef og kulturkonsulenten i
tillegg til rådmannen. Arbeidet med planen sorterer under Formannskapet.
Tidsperspektiv for planarbeidet har vært 2013-2014 (se framdriftsplan). Forankring i
lovverk og krav til planen er utarbeidet i kapittel 1. Bakgrunn for planen.
Oversikt over arbeidet med planen.
Dato:
14.11.2013
20.11.2013

Januar –
Februar
2014

Nye datoer.

Juli-august
2014
03.09.2014

30.09.2014

Aktivitet:
Vedtak om oppstart i formannskapet.
Brev til etatene, lokalutvalgene, offentlige råd, og lag og
foreninger. Innkalling til møter med de ulike gruppene og rådene (se
møteplan).
Uke 3: Møte med lokalutvalgene på innlandet. (Tjongsfjord,
Jektvik/Værangfjord, Sørfjorden og Øresvik.)
Uke 4: Møte med lokalutvalgene på øyene. (Rødøy, Gjerøy,
Selsøyvik/Rangsund, Storselsøy, Nordnesøy og Myken.)
Uke 5: Møte med idrettsrådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Uke 6: Møtet med Ungdomsstyret og eldrerådet.
Utkast 1 til kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 20142017 til 1. gangs behandling i formannskapet. Vedtak om høring, 6
uker (ny dato).
Utarbeidet nytt planutkast. Innarbeidet kommentarer og forslag til
endringer i planen.
Utkast 2 til kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 20142017, 2. gangs behandling i formannskapet 3. september 2014.
Vedtak om godkjenning av planen.
Egengodkjenning i kommunestyret.
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PLANPROSESSEN OVERSIKT

Forberedende
arbeid

1

2

3

Oppstart

Evaluering
tidligere
planer:

4 5

6 7

8

9

10

11

12

Medvirkning: Møter med
lokalutvalg, råd, lag- og
organisasjoner i alle
kretsene.

Planarbeid: Idrett, friluftsliv og folkehelse. Skriving, retting, oppdatering.

Kunnskapsgrunnlaget:
- Innsamling av data og informasjon
- Analyse av folkehelseprofil

Kunnskapsstatus

Kartgrunnlag

Høring

Vedtak

Evaluering

MEDVIRKNING.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging for å kunne delta, herunder barn og unge står det i Plan- og
bygningsloven § 5.1. Høy grad av involvering er en forutsetning for en vellykket
planprosess og en god plan. Vi starta denne prosessen tidlig i planarbeidet, og i perioden
januar-mars 2014 hadde plangruppa møter med alle lokalutvalgene i Rødøy kommune.
Lokalutvalgene er politisk valgte grupper som representerer kretsene i Rødøy
kommune. Det var mange frammøtte på disse møtene, både politikere og folk fra lokale
lag og organisasjoner i de ulike kretsene.
På møtene ble det først orientert om planarbeidet, hva en kommunedelplan for
folkehelse, idrett og friluftsliv skal inneholde, formål og formelle krav for planen. Målet
for selve planen ble utarbeidet i etterkant, i samsvar med det som kom fram av ønsker
og behov på disse møtene. Det ble utdelt spørreskjema på møtene, et skjema for status
for anlegg og områder for idrett og friluftsliv og en oversikt over aktiviteter i lagene og
organisasjonene skulle gjennomgås og fylles ut. De som ønsket, kunne fylle ut dette
senere og sende det inn til kommunen. Noen benyttet seg av dette, fordi de ville snakke
med andre i laget eller organisasjonen som ikke var tilstede på møtet.
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Det ble også arrangert samme type møter med eldrerådet i Rødøy kommune,
ungdomsstyret og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rødøy kommune er
aktivt med i «Vårres unga – vårres framtid» som er Fylkesmannen i Nordlands satsning
på barn og unges rettigheter. Det er ikke lengre en barnerepresentant i kommunen vår,
med det jobbes for å få dette på plass igjen i løpet av 2015. For å få med barns ønsker og
behov godt nok, ble alle barnehagene og skolene i kommunen bedt om å fylle ut lignende
skjema som ble delt ut på de andre møtene med innbyggerne i kommunen. Dette ble
gjort og sendt i retur til plangruppen.
Den innsamla informasjonen ble systematisert og gjennomgått, og har aktivt blitt brukt i
utformingen av handlingsplanene i denne kommunedelplanen. Det er ikke vist til
enkeltutsagn, ønsker eller behov, av hensyn til enkelte kretser og enkeltmennesker.
Likevel er det flere ting som går igjen og som direkte kommer fram i handlingsplanen.
SAMARBEID.

For å utarbeide en slik plan som dette er, er det nødvendig med samarbeid og
veiledning. Det har vært veldig lett å søke hjelp og veiledning i Nordland fylkeskommune
og hos Fylkesmannen i Nordland. Nordland fylkeskommune har kommet med innspill til
selve planarbeidet, veileda oss i forhold til krav til planen, forankring og gitt faglig
informasjon. De har også vært behjelpelig med litteratur og teknisk veiledning i
sammenheng med tabeller, kart og annet. Fylkesmannen i Nordland har gitt veiledning
om lovverk, igjen nevnes «Vårres unga – vårres framtid» som et samarbeid om barns
rettigheter i planarbeid og beslutningsprosesser.
Nordland idrettskrets har også vært til god støtte i forhold til aktiviteter, idrettsarbeid,
fysisk aktivitet og friluftsliv og oversikt over dette. Idrettsregistreringa fra 2013 er
arbeid som de gjør i samarbeid med idrettslagene. Dette blir samla i januar hvert år.
Idrettsregistreringa blir brukt som grunnlag for tildeling av LAM (Lokale
Aktivitetsmidler – også beskrevet i bakgrunn for planen, side 8.
Polarsirkelen friluftsråd er det regionale friluftsrådet her, og Rødøy kommune er
medlem. Samarbeid har pågått kontinuerlig, både konkret i forbindelse med
utarbeidelse av planene for Polarsirkelløypene, verdisetting av friluftsområder i
kommunen, helsefremmende barnehager og skoler og kurs i friluftsliv for ansatte. I
forbindelse med utarbeidelse av denne kommunedelplanen har kommunen fått
rådgivning om forankring til lovverk, og sentral og regional friluftslivspolitikk.
Tverretatlig samarbeid innen folkehelse, idrett og friluftsliv har foregått kontinuerlig i
forbindelse med kommuneplanarbeidet. Oppvekst- og kulturetaten og Helse- og
omsorgsetaten har utarbeida planen. Teknisk etat og NAV – kommune har gitt innspill til
planen. Statlige instanser innen kommunen som Den Norske Kirka, Lensmannen i Rødøy
og NAV- stat har ikke deltatt i utarbeidelse av planen, men fått planen til høring, uten at
de har kommet med uttalelser til denne.

15

Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2014-2017.

6. UTVIKLINGSTREKK I RØDØY KOMMUNE.
Kommunen skal beskrive utviklingstrekk i Rødøy kommune, som er en del av
samfunnsdelen av kommuneplanen. Relevant informasjon herifra skal tas inn i planen
som grunnlagsdokumentasjon. En skal også ha med utvikling i kommunen fra forrige
planperiode som en del av minstekravene for søking på spillemidler. I tillegg skal
nåsituasjonen i forbindelse med anlegg og områder for idrett og friluftsliv tas med og
ikke minst en orientering av aktivitetene som foregår i lag og organisasjoner, og da
særlig innen idrettslagene (fysisk aktivitet og friluftsliv).
En har valgt å slå dette sammen til en et kapittel, utviklingstrekk i Rødøy kommune,
hvor vi først beskriver utviklingstrekkene generelt for kommunen siste planperiode, og
til slutt viser nåsituasjonen i forbindelse med aktivitet i lag og foreninger, med særlig
vekt på idrett og friluftsliv.
UTVIKLING I KOMMUNEN I PLANPERIODEN 2010-2013

Norge vil i årene framover få en økning i antallet eldre, både i absolutte tall og som andel
av totalbefolkningen. Denne tendensen ser en også i Rødøy, det blir flere eldre og totalt
vil befolkningen øke litt. I perioden 2010 til 2013 gikk folketallet opp fra 1281 til 1310.
Denne økningen av befolkningen har stort sett vært på fastlandet, og særlig i kretsene
Tjongsfjorden, Jektvik og Vågaholmen. På øyene og i noen av kretsene for øvrig har
folketallet gått ned. Her kan nevnes Myken, Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy, Sørfjorden,
Øresvik.
Samtidig vet en at sosiale helseforskjeller øker i befolkningen. Det er større sosiale
helseforskjeller mellom folk nå enn det var for noen år siden. Dette er i et
gjennomgripende samfunnsproblem. Det er vanskelig å si om det er slik i Rødøy, men en
kan anta at det forskjellen til andre distriktskommuner ikke er så stor.
Eldre i større grad enn før ønsker og har muligheten til å være aktive. Eldre mennesker
har bedre helse, bor hjemme lengre og har større krav til fritidsaktiviteter
Det var 8 skoler i kommunen i perioden 2010-2013. Myken skole var i drift i deler av
planperioden. Sørfjorden skole var ikke i drift i planperioden. Disse to skolene er nå
nedlagt (2014). Storselsøy skole og Selsøyvik skole er ikke i drift fra høsten 2014.
I løpet av perioden har det blitt gjort vedtak i kommunestyret om at alle barnehagene og
skolene i Rødøy skal være helsefremmende. Dette blir tett fulgt opp tverretatlig og i
samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd (Rødøy kommune, Overordna plan for
barnehager og skoler, 2014).
BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN FOR KOMMUNEN

Målet for denne kommunedelplanen er ambisiøst og kanskje uoppnåelig, men
hovedinntrykket når det gjelder folkehelse, fysisk aktivitet og kanskje særlig friluftsliv,
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er at folk er aktive, trives og har det bra i Rødøy kommune. Folk i kretsene har stor
omsorg for hverandre, er aktive og engasjerte.
Nåsituasjonen i kommunen vår beskrives på grunnlag av den innsamlede informasjonen
og erfaringene fra møtene med lokalbefolkningen og data folkehelseprofilen viser.
Alle lokalutvalgene, lag og foreninger er fornøyd med aktivitetene i sitt nærmiljø som de
selv driver. Det er mye lokal aktivitet, både kulturelt og når det gjelder idrett og
friluftsliv. Trivselen er stor i alle kretsene.
Generelt mener folk at det er få møteplasser for unge og eldre. Dette mente både rådene
og lokalutvalgene. Det er ønskelig med en pensjonistforening i kommunen. Både
lokalutvalgene og rådene, og særlig ungsområdet, ønsker flere fellesarrangement som
bilder kommunen sammen. Ungdomsrådet ønsket flere felles skolearrangement.
Lokalutvalgene ønsket mer opprydding og tilrettelegging rundt fellesareal, skoler og
samfunnshus. Rehabilitering av samfunnshus var og viktig for alle kretsene.
Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne var og viktig for alle, og
spesielt tilrettelegging i offentlige bygg. Vi viser ellers til ønsker og behov som er samla i
Handlingsplanene for planperioden.
8. VURDERING AV AKTIVITET OG FRAMTIDIGE BEHOV.
Rødøy kommune har søkt om støtte fra spillemidlene til bygging av flerbrukshall,
Rødøyhallen. Dette er innvilget og arbeidet med Rødøyhallen er i gang.
Jektvik aktivitetssal blir ferdigstilt i 2014. Kommunen har søkt om spillemidler til denne
aktivitetssalen, første gang i 2012. Denne søknaden har vært repetert årlig, men så langt
har den ikke blitt imøtekommet. En forsetter å søke om spillemidler.
Det blir i samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd søkt om spillemidler til
nærmiljøanlegg som prioritert i årene framover. Meningen er å få til nærmiljøanlegg i
tilknytning til alle skolene i kommunen, både for å legge til rette for aktivitet og trivsel,
men også vise handlingskraft og vilje til å følge opp vedtak om at barnehagene og
skolene skal være helsefremmende.
IDRETTSAKTIVITET

Det er behov for økt idrettslig aktivitet i Rødøy kommune, i alle kretsene. Idrettsrådet i
Rødøy bør samarbeide med idrettslag om å utdanne unge ledere, og å få de lokale
idrettslagene til å satse på idrett for barn og unge. Dette gjøres også i samarbeid med
Polarsirkelen friluftsråd (unge ledere). Jektvik Aktivitetssal, Gymsalen på Rødøya og
Rødøyhallen (flerbrukshallen) skal stå ferdig i planperioden og vil være med å bidra til
større idrettsaktivitet i kommunen vår.
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FRILUFTSLIV

I idrettsanleggsregisteret for 2013 finnes også oversikt over turløyper i Rødøy
kommune (Polarsirkelløypene). Det skal jobbes videre og ferdigstilles kartlegging og
verdifastsetting av friluftsområdene i kommunen. Polarsirkelløypene, Rødøy kommune
sine turløyper skal stå ferdig i 2015, da en etter utgangen av dette året står uten
finansiering av ferdigstillingen av turløypene. Verdifastsettingen av friluftsområder blir
ferdig høsten 2014.

FOLKEHELSE

Møteplasser var et tema som kom fram på alle møtene med lokalbefolkningen. Både i
møter med de som er politisk valgt og andre. Særlig var det ungdom og eldre som ønsker
seg møteplasser og organiserte aktiviteter tilpasset sine ønsker og behov. Likevel er
mange fornøyde med de lokale aktivitetene i egne kretser. Ungdommene vi snakket med
ønsket flere felles arrangement for alle ungdommer i kommunen. Noen nevnte flere
felles skolearrangement, andre ønsket felles ungdomsklubb eller arrangementer hvor
ungdommer fra to eller flere kretser deltok. Det skal jobbes med å opprette
ungdomsklubb i Jektvik. De eldre i kommunen ønsker seg en Pensjonistforening i tillegg
til møteplasser i kretsene. Noen ville gjerne møte eldre fra andre kretser også til felles
arrangement.
Tilpasning til funksjonshemmede kom også tydelig fram under møtene. Skilting og
merking i offentlige bygg mente mange var viktig. I tillegg ønske om teleslyngeanlegg i
kommunehuset på Vågaholmen et sentralt punkt på noen av møtene. Tilrettelegging av
turstier for mennesker med nedsatt funksjonsevne var også et viktig samtaletema. Her
var tursti rundt «Ågvatnet» et tema, med fiskeplasser hvor en rullestol kunne få plass et
av ønskene. Det samme gjelder «Esvågvatnet» på Gjerøy, hvor en tilrettelagt sti rundt
vannet er ønskelig.
Det som kom fram på møtene har så godt som mulig blitt innarbeidet i
handlingsplanene. Når en etter hvert ønsker flere endringer og tilføyelser vil dette
kunne legges til ved de kommende rulleringene av denne planen.
KUNNSKAPSGRUNNLAGET

Hvordan kommer en fram til den handlingsplanen i denne kommunedelplanen? Hvilken
kunnskap og informasjon er det som ligger til grunn for de analysene, antakelsene og
planene en legger fram her?
Kommunene har gjennom folkehelseloven og folkehelseforskriften et lovpålagt ansvar
for å ha oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer for
helse på lokalt nivå. Folkehelseinstituttet legger hvert år fram en folkehelseprofil for
hver kommune i Norge. Dette statistiske materialet vil sammen med lokalt innsamlet
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kunnskap fra kommunehelsetjenesten gi en oversikt over den samla helsetilstanden til
kommunens innbyggere.
Det er samlet informasjon fra møter i Rødøy kommune, og det er innhentet statistikker
om anlegg og områder for idrett og friluftsliv i kommunen vår og i regionen, Nordlan
fylke, idrettsanleggsregisteret og idrettsregistreringa for Rødøy kommune. Det har vært
arrangert møter med Rødøy idrettsråd, Rødøy eldreråd, Rødøy ungdomsstyre og Rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er samla inn informasjon om aktiviteter
og uttalelser ellers fra barnehagene og skolene med spesiell fokus på barns interesser.
Lokalutvalgene, lag- og foreninger og etatene har vært med på møter. Kirka i Rødøy og
Lensmannen i Rødøy har fått brev med ønske om uttalelse i forbindelse med
planarbeidet.
SAMARBEIDSAVTALEN OM FOLKEHELSE:
Rødøy kommune inngikk samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland
fylkeskommune i 2008. Med bakgrunn i ny lov om folkehelse (01.01.2012) skal
Nordland fylkeskommune inngå nye avtaler om folkehelsearbeid med kommunene i
Nordland fra 2014. Nordland fylkeskommune hatt møte med kommunene i Nordland og
ny samarbeidsavtale vil foreligge for politisk behandling i løpet av første halvår 2014.
FOLKEHELSEPROFILEN FOR RØDØY KOMMUNE - JANUAR 2013
Befolkningstall pr. 1. januar 2013 var 1310 innbyggere. Framskrevet folkemengde for
perioden 2014-2017 (Statistisk sentralbyrå) viser en liten stigning, til 1334 innbyggere i
2017.
Folkehelseprofilen er et statistisk bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg en
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan påvirke denne (Jf. Lov
om folkehelsearbeid, 2012).
I folkehelsebarometeret for Rødøy kommune sammenlignes noen nøkkeltall i
kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at
kommune og fylke kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med
landet.
En kan ut fra dette lese at det i 2020 vil være flere mennesker over 80 år i Rødøy
kommune enn landsgjennomsnittet.
Det er færre 10. klassinger som trives på skolen enn i landet som helhet.
Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 5. klassinger som er på
laveste mestringsnivå i lesing.
Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra ellers av landet.
Andelen skader er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
sykehusinnleggelser.

19

Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2014-2017.

Utbredelsen av sykdommer ellers er ikke forskjellig fra landsnivået.
Andelen folk med psykiske lidelser er pr. i dag lavere enn ellers i landet vurdert utfra
data fra fastlege og legevakt.

Halvsirkler: kommuneverdier som er mer enn dobbelt så høye som landsverdien eller mindre enn halvparten av landsverdien,
vises som halvsirkel i figurens ytterkant.

INNSAMLING AV INFORMASJON OG MEDVIRKNING.

Alle lokalutvalgene på øyene hadde møte på Gjerøy, og alle lokalutvalgene på innlandet
hadde møte i Jektvik. De lokale lagene og foreningene var også med på disse møtene. De
fikk alle samme type spørsmålsskjema, (se vedlegg.)
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Ungdomsrådet hadde møte alene. Eldrerådet, idrettsrådet og rådet for funksjonshemma
hadde møte sammen. Det var meningen at ungdomsrådet og eldrerådet skulle ha møte
sammen, men slik ble det ikke. Rådene fikk samme type spørsmålsskjema (se vedlegg).
Skolene, barnehagene, kommunens etater, NAV, Kirka i Rødøy og lensmannen i Rødøy
fikk samme type spørsmålsskjema (se vedlegg) og hadde mulighet til å svare hver for
seg innen en satt frist 20. mars 2014.
En har slik tilgang til et stort nedskrevet materiale i tillegg til alt som ble diskutert og
uttalt på møtene. Rødøy kommunes innbyggere har hatt sterk medvirkning og
eierforhold til kommunedelplanen. Utfordringer, ønsker og behov de ulike
befolkningsgruppene i kommunen har uttrykt mener en har kommet tydelig og godt
fram i denne prosessen, og dette materialet er videre brukt som grunnlag for
handlingsplanen for folkehelse, idrett og friluftsliv 2014-2017.
HELSETILSTANDEN I RØDØY KOMMUNE.

Utfra innsamlingen av dataene så langt har vi noe kunnskap om helsetilstanden i Rødøy
kommune. Men Rødøy mangler organisering av arbeidet med å få kunnskap fra de
kommunale helse- og omsorgstjenestene i kommunen, inkludert kunnskap om faktorer
og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens
helse (Jf. Folkehelseloven § 5).
Sammenligningene i folkehelseprofilen er gjort i forhold til landsgjennomsnittet. Det er
ikke nødvendigvis slik at resultatet er godt selv om det ligger på gjennomsnittet av
landet for øvrig. Det må derfor gjøres en vurdering av tallene i forhold til målene vi
setter oss i vår kommune.
HOVEDUTFORDRINGER FOR FOLKEHELSE I RØDØY KOMMUNE.






Overgangen fra grunnskole til videregående skole er spesielt viktig å følge opp, blant
annet fordi det ikke finnes videregående skoler i Rødøy, og ungene må flytte på hybel
etter grunnskolen. Det er viktig å legge til rette for og hjelpe til med mestring av
overgangen med å flytte hjemmefra slik at ungdommene kan fullføre skolegangen.
Det er viktig å ha aktivitetstilbud som omfatter hele befolkningen. Dette gjelder både
idrett og friluftslivsaktiviteter og andre kulturelle aktiviter.
Folkehelsearbeidet i Rødøy er innarbeidet i arbeid for barn og unge, og i forholdsvis
liten grad mot den voksne befolkningen.

KONSEKVENSER OG ÅRSAKSFORHOLD.

Folkehelsearbeid er i ferd med å bli implementert i kommunens øvrige planer. Vilje til å
arbeide med folkehelse er god hos noen, men det trengs informasjon, kunnskap og
systematisering av folkehelsearbeidet i kommunen vår. Systematisering av arbeidet er
startet, og oversiktsarbeidet er i gang. Ung-data undersøkelsen er ferdig høsten 2014, og
denne kommunedelplanen for folkehelse, idrett og friluftsliv er ferdig og blir vedtatt
høsten 2014.
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Ute blant folk i kretsene er det mye aktivitet, både idrett, friluftsliv, trim og trening og
ikke minst lek. Mye trivselsretta arbeid blir drevet av lokalutvalg, samfunnshusstyrer,
lag og organisasjoner. Omsorgen for naboer og sambygdinger er god, - det er folket i
Rødøy som driver folkehelsearbeid.
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DEL II HANDLINGSPROGRAM
1. Prioritert handlingsprogram 2014-2017.
Prioritert handlingsprogram er det kommunen satser mest på og som vi planlegger i
perioden 2014-2017. Kostnadene for tiltakene i den prioriterte handlingsplanen blir
revidert inn i økonomiplanen til kommunen for kommende 4 års periode. Når planen
revideres årlig kan en ta inn tiltak fra langtidsplanen.
IDRETT OG FRILUFTSLIV.

Dette er den prioriterte handlingsplanen som kommunen er pålagt å ha i forhold til å
søke på spillemidler.
km: kommunale midler (avsatt i kommunens økonomiplan)
sm: spillemidler (spillemidler det søkes på)
pm: private midler (dugnad, gaver, sponsing)
Dette er det Rødøy satser på de neste fire årene i folkehelsesammenheng, og som det blir
avsatt penger til i økonomiplanen. Det er ikke avsatt penger til alle tiltakene enda. Den
prioriterte handlingsdelen tas med videre i arbeidet med økonomiplan for perioden, og
vurderes der.
Polarsirkelløypene i Rødøy kommune:
Myken: «Sørlykta».
Nornesøy: «Over Nordfjellet» og «Kjølvika».
Rangsund/Selsøyvik: «Breiviktind og Håkarengvatnet».
Storselsøy: Ikke ferdig vurdert enda
Gjerøy: «Gjerøyfjellet» og «Manna».
Rødøy: «Rødøyløva» og «Grillhytta».
Tjongsfjorden: Ikke ferdig vurdert enda.
Jektvik/Verangfjord: Ikke ferdig vurdert enda.
Øresvik: «Brennestuva» og «Vassberget»
Sørfjorden: Ikke ferdig vurdert enda.
FOLKEHELSE:

Tall for tilrettelegging for funksjonshemmede og tannhelse er ikke skrevet da de ikke
foreligger enda.
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Prioritert handlingsprogram 2014-2017 - idrett og friluftsliv.
Anleggstype

Prosjekteier

Sted

Byggestart

Mål/str.

Drift per år
km

Kostnad

pm

Finansiering (i 1000 kr)
2014

2015

km

sm

pm

1

Flerbrukshall

Rødøy
kommune

Tjongsfjord

2014

1012m2

672400

31982000

20842

8640

2500

2

Aktivitetsrom

Jektvik
samfunnshus

Rødøy kommune

2014

65,5m2

10000

2448368

1332,245

816,123

300

3

Aktivitetsanlegg

Øresvik

Rødøy kommune

2014

400 m2

362000

181

181

4

Gapahuk

Rødøy
kommune

Kvinavatnet

2014

60 m3

80000

40

40

5

Nærmiljøanlegg

Rødøy
kommune

Nordvernes

2015

100000

6

Gapahuk

Rødøy FSK
Speidergruppa

Gjerøy

2016

100000

7

Nærmiljøanlegg

Rødøy
kommune

Nordnesøy/Storselsøy

2017

100000
Sum

682400

0
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35172368

22174245

9677,123

520

km

0

2016
sm

pm

50

50

50

50

km

0

2017
sm

pm

50

50

50

50

km

0

sm

pm

50

50

50

50
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FOLKEHELSE 2014-2017.

Handlingsprogram for folkehelse 2014-2017 – kostnad.
Tiltak

Ansvarlig

Sted

Periode

Kostnad

Finansiering (i 1000 kr)

2014

2015

km

pm

km

2016
pm

km

2017
pm

km

pm

1

Helsefremmende skoler

Oppvekst- og kulturetaten

Alle skolene i kommunen

2014

320000

80

80

80

80

2

Helsefremmende barnehager

Oppvekst- og kulturetaten

Alle barnehagene i
kommunen

2014

40000

10

10

10

10

3

Psykisk helse

Helse- og omsorgsetaten

Rødøy kommune

2014

120000

4

Camp Gjerøy

Rødøy kommune

Gjerøy

2000

200000

5

Aktivitet barn

Oppvekst- og kulturetaten

Alle kretsene i kommunen

2014

20000

5

5

5

5

6

Aktivitet unge

Oppvekst- og kulturetaten

Alle kretsene i kommunen

2014

20000

5

5

5

5

7

Aktivitet eldre

Oppvekst- og kulturetaten

Alle kretsene i kommunen

2014

20000

5

5

5

5

8

Tilrettelegging
funksjonshemmede

Rådmannen

Offentlige bygg i kommunen

2014-2017

9

Tannhelse

Helse- og omsorgsetaten

Barnehager, skoler og
omsorgssentra

2014-2017

740000

45

Sum

25

30

30

50

140

30

50

45

140

30

50

45

140

50

45

140
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HANDLINGSPROGRAM FOR FOLKEHELSE 2014-2017.

Satsingsområder
Forankring av
folkehelsearbeidet

Medvirkning og
deltakelse,
inkludering

Kunnskapsgrunnlaget

Helsefremmende
skoler

Tiltak og mål
Folkehelse er temaer på ledermøter og i arbeid
med budsjett.

Periode
Månedlig

Folkehelse inn i alle planer og saksbehandling.

Kont.

Egne handlingsplaner for folkehelsearbeidet i
etatene.

Årlig

Folkehelse synliggjøres i rutiner og prosedyrer
(internkontroll)

Kont.

Evaluering av måloppnåelse.
Involvere og opprette flere medvirkningsorgan
i prosesser og planarbeid m.m. (Idrettsråd,
eldreråd, ungdomsråd m.fl.)

Årlig
Planperioden

Innarbeide barns rettigheter i planarbeid og
saksbehandling.

Kont.

Opprette folkehelseside i informasjonsbladet
«Rødøyløva».

2014

Opprette folkehelsesider på kommunens
hjemmesider. «Dine 30».

2014

Brukerundersøkelser/ansatteundersøkelser.

Planperioden

Organisere oversiktsarbeidet.
Utarbeide oversikt over helsetilstanden i
kommunen og positive og negative
påvirkningsfaktorer for helse.
Alle skolene i kommunen er helsefremmende
skoler.
Ungdomstrinnet ved skolene gjennomfører
2 felles overnattingsturer pr år.

Planperioden
Planperioden
Årlig

Rådmannen

Oppvekst- og
kulturetaten
Helse- og
omsorgsetaten,

Daglig fysisk aktivitet – minimum 90
minutter per dag

Daglig

Mat – Statens retningslinjer for kosthold
(ulike undervisningsopplegg:
«Fiskesprell», «Midt i matfatet», «Utemat»
mm.)

Daglig

Naturopplevelse – Robuste barn

Daglig

Fokus på Psykisk helse- «Respekt»

Daglig

Fokus på tobakk, snus og rusforebygging –
«FRI».

Daglig

Evaluere egen virksomhet

Årlig
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Ansvarlig
Rådmannen

Frikirkens
speidergruppe
på Gjerøy
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Satsingsområder

Tiltak og mål

Periode

Å evaluere eksempler med andre skoler
«Den kulturelle skolesekken»

Helsefremmende
barnehager

Helsefremmende
helse- og
omsorgstjeneste

Arrangere Camp Gjerøy hvert år i
planperioden som en del av satsingen på
barn og unge.
Alle barnehagene i skolen er helsefremmende
barnehager.
Daglig fysisk aktivitet – minimum 90
minutter per dag

Årlig
Planperioden
Daglig
Daglig

Naturopplevelse – Robuste barn

Daglig

Evaluere egen virksomhet

Årlig

Forebyggende hjemmebesøk.

Årlig
Planperioden
Kont.

Mat – Statens retningslinjer for kosthold. Fokus
på ansatte og brukerne.

Kont.

Hverdagsrehabilitering (hjelp til mestring av
hverdagens oppgaver)

Kont.

Pårørenderåd/brukergrupper opprettes.

Planperioden
Kont.

Tilrettelegging med hjelpemidler i hjemmene
(også for aktivitet).

Helsefremmende
arbeidsplasser

Årlig

Mat – Statens retningslinjer for kosthold
(ulike undervisningsopplegg: «Fiskesprell»,
«Midt i matfatet», «Utemat» mm.)

Evaluere eksempler med andre barnehager
Helsestasjon for eldre skal opprettes.

Frisklivstilbud opprettes. (Livsstilsendring:
fysisk akt., kosthold, psykisk helse, røyk/rus,)

Planperioden

Systematisere samarbeidet mellom lege, NAV
og kommune for å unngå sykefraværet
(oppfølging, tilrettelegging og bevisstgjøring).

Kont.

Tannhelse: Samarbeide med barnehager, skoler
og institusjoner om tannhelse. Prosjekt for
skolebarn på 4- klassetrinn.
Inkluderende arbeidsliv

Kont.

Røykfri arbeidsplass

Planperioden
Daglig

Daglig fysisk aktivitet i arbeidstiden (Dine 30)

Daglig

Trivselstiltak

Daglig

Forflytningskurs (HMS)

Årlig
Årlig

Samarbeid med Polarsirkelen
bedriftshelsetjeneste: HMS
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Ansvarlig

Oppvekst- og
kulturetaten

Helse- og
omsorgsetaten
Oppvekst og
kulturetaten

Helse- og
omsorgsetaten
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Satsingsområder
Psykisk helse

Tiltak og mål
Lavterskeltilbud, dvs. lett tilgang til psykisk
helse-tjenestene, uten henvisning med fokus på
aktivitet og mestring.
I skolen:
Arrangere 10. klassetreff, «åpen dør» på
skolene – fast tidspunkt, «film i skolen»

Aktivitet barn

Årlig

Arbeide med å kunne bruke «Kulturkort
Nordland».

Årlig

Arrangere UKM og andre
ungdomsarrangement i samarbeid med
ungdomsrådet.

Årlig

Tverrfaglig team – barn og unge: Faste
samarbeidsmøter.

Månedlig

«Vårres unga – vårres framtid» som bakgrunn
for arbeidet som gjøres.

Kont.

«Ungdata» undersøkelse ferdigstilles

2014

«KoRus nord-tidlig inn» implementeres i
kommunale tjenester.

Årlig

Arrangement i forbindelse med:
Arrangere «fergestrikk»,
«verdensdagen for psykisk helse».
«Folkehelseuka 2015»
«Kom deg ut dagen 2015» mm.
Utvide tilbudet for aktivitet for barn i alle
kretsene i Rødøy kommune.

Tjongsfjorden og Gjerøy (barnehager og
skoler).

Aktivitet eldre

Årlig
Årlig
2015
2015
Planperioden

Kont.

Utstyrssentral – idrett og friluftsliv i
Tjongsfjorden og Gjerøy.

Planperioden

Det skal jobbes med å opprette ungdomsklubb i
Jektvik.
Utvide tilbudet for eldre i alle kretsene i Rødøy
kommune. Aktivitetsdagen for eldre.

Planperioden
Planperioden

«Turfølgere» (følge på tur) opprettes.

Planperioden
2014-
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Oppvekst- og
kulturetaten

Planperioden
Planperioden

Fri bruk av kommunale idrettsanlegg og
gymsaler.
Utvide tilbudet for unge i alle kretsene i Rødøy
kommune utfra ønsker og behov.

«Lesehjelp» opprettes.

Ansvarlig
Helse- og
omsorgsetaten,
NAV og
Oppvekst- og
kulturetaten.

Årlig

Ungdomsrådet skal delta i planlegging av
fritidstiltak for ungdom i kommunen.

Utstyrssentral - idrett og friluftsliv i

Aktivitet unge

Periode
Planperioden

Planperioden

Oppvekst- og
kulturetaten

Oppvekst- og
kulturetaten
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Satsingsområder

Tiltak og mål
«Den kulturelle spaserstokken»

Samarbeid med
Polarsirkelen
friluftsråd.

Lag og organisasjoner

Rødøy idrettsråd

Tilrettelegging
Funksjonshemmede/
Universell utforming

Møteplasser
Rødøy folkebibliotek

Støtte oppstart av pensjonistforeninger i Rødøy
kommune.
Fortsette samarbeidet med Polarsirkelen
friluftsråd, delta på prosjekter, kurs og
aktiviteter.

2015

Videreføre samarbeidet om lærende nettverk.
Aktivitetslederkurs for ungdom.

Planperioden
2015

Markering av friluftslivets år 2015.

2015

Ferdigstille kommunens Polarsirkelløyper i
samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd.

2015

Utarbeide plan for bonære turstier/løyper,
sykkelveier og nærmiljøanlegg.
Støtte og samarbeide med lag og
organisasjoner.

Planperioden
Kont.

Fortsette tett samarbeid med idrettsrådet.

Planperioden
Planperioden

Legge til rette for og støtte idrettsarbeid for
barn og unge. (Unge ledere, aktivitetskurs for
barn, idrettsskole for barn i kretsene mm.)
Merking i offentlige bygg. Teleslyngeanlegg på
rådhuset i Vågaholmen.

Planperioden

Planperioden

Kartlegging av behovene i de ulike eksisterende
kommunale bygg.

Planperioden

Tilrettelagte turløyper.
(Refleksløyper.)

2014

Turfølgere (følge på tur)

Planperioden
Planperioden
Årlig

Kommunen stiller gratis rom til rådighet for
barn, ungdom og eldre.
Arrangement for alle aldersgrupper på
biblioteket.
Videreutvikle biblioteket som møteplass.

Ulykkesforebyggende
tiltak

Periode
2015
Årlig

Tilby lesehjelp til institusjoner og de som ellers
ønsker det.
Møter og kurs om trafikkregler og refleksbruk i
barnehagene, skolene og alle kretsene.
Oppfordre skolene til å bli trafikksikre skoler.

Planperioden
Planperioden
Planperioden

Pleie og omsorg: Hjelpemidler, fallforebygging,
brannforebygging, styrke- og balansetrening.

Årlig

Opprette og ha kontinuitet i førtehjelpsgrupper
(«Mens du venter på ambulansen»).

Kont.

29

Ansvarlig

Oppvekst- og
kulturetaten
Helse- og
omsorgsetaten

Oppvekst og
kulturetaten
Helse- og
omsorgsetaten.

Rådmannen
Oppvekst- og
kulturetaten.

Rådmannen

Oppvekst- og
kulturetaten.
Helse- og
omsorgsetaten.
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Satsingsområder

Tiltak og mål
Holdningsskapende arbeid sett i sammenheng
med rusbruk.

30

Periode
Kont.

Ansvarlig
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2. LANGSIKTIG DEL – HANDLINGSPROGRAMMET.
LISTE OVER UPRIORITERTE IDRETTSANLEGG OG OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV.

Anleggstype

Prosjekteier

Rehabilitering
Gjerøy
av idrettsbane (grus) UL/IL
Nærmiljøanlegg
Gjerøy skole
og
barnehage.
Utskifting av
Rødøy
toppdekke til
kommune
kunstgress på
eksisterende
kommunal
gressbane
Gjerøy samfunnshus Rødøy
kommune

Sted

Gjerøy

Periode

Gjerøy

20182019
2018

Tjongsfjorden

20172018

Gjerøy

20172018

Mål

Stip.
kost.

Aktiv bruk

100000

Helsefr.
skole og
barnehage

100000

Aktiv bruk
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Antatt
driftskost.
(pr. år)

Antydet finansiering (i 1000 kr.)
Kommune Spillemidler

Private
midler
(idrettslag)

50

50

5000

6000000

20000

3000

2000

1000

300000

1000

100000

100000

100000
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DEL III. KART OG OVERSIKTER.

Plana skal ha kart som viser lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg og
områder for idrett og friluftsliv. Dette kan inngå i andre kart, for eksempel
kommuneplanens arealdel.
Idrettsanleggregisteret for Rødøy kommune og Idrettsregistreringa for kommunen skal
være en del av planen, og inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for planen. Disse
oversiktene er lagt inn her, og vist til og kommentert i planen for øvrig.

1. KART OVER ANLEGG OG OMRÅDE FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV
Dette kartet er hentet fra www.idrettsanlegg.no, og viser registrerte eksisterende og
planlagte anlegg for idrett og friluftsliv. Kart med eksisterende og planlagte anlegg er
enda ikke innarbeidet i kommuneplanens arealdel.
I forbindelse med kartlegging og verdisetting av friluftsområder, som Rødøy kommune
gjør i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd, blir det i løpet av 2014/2015 laga et kart
som viser friluftsområder (eksisterende og planlagte). Dette kan slås sammen med
oversiktskart for idrettsanlegg, og slik gi et riktigere bilde av anleggssituasjonene i
kommunen vår. Men dette er altså under utarbeidelse.
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2. IDRETTSANLEGGSREGISTERET – RØDØY KOMMUNE 2014.
Idrettsanleggsregisteret for 2013 omfatter anlegg for idrett og friluftsliv som har fått
tilsagn om spillemidler. Idrettsanleggsregisteret.
Navn
Anleggsnummer Kategori
Camp Gjerøy,
1836002301 Friluftsliv
gapahuk
Gjerøy
1836001101 Idrettshus
idrettshus
Gjerøy skole,
1836001103 Aktivitetssal
aktivitetssal
Gjerøy skole og
1836001001 Idrettshus
idrettsanlegg
Gjerøy skole,
1836001102 Kulturbygg
samfunnshusdel
Hestmannen
1836000101 Kart
Hestmannen
1836000901 Friluftsliv
turløype
Høyvågveien
1836002001 Friluftsliv
turløype
Jektvik
1836000301 Aktivitetssal
aktivitetssal
Jektvik skole,
1836000303 Aktivitetsanlegg
balløkke
Jektvik
1836000302 Bade- og
svømmehall
svømmeanlegg
Kila
1836000606 Kart
Orienteringskart
Kvinvatnet,
1836002201 Friluftsliv
gapahuk
Nesøy
1836001401 Friluftsliv
fritidsanlegg,
tursti
Nygård skole,
1836001601 Aktivitetsanlegg
balløkke
Fjøsmyra
1836001701 Aktivitetsanlegg
balløykke
Øresvik
1836001301 Kulturbygg
samfunnshus
Øresvik
1836001302 Aktivitetssal
samfunnshus,
idrettsdel
Øresvik skole,
1836002202 Friluftsliv
aktivitetsanlegg
Rangsund
1836000701 Skyteanlegg
Rødkleivsletta
1836001104 Aktivitetsanlegg
Rødøy
1836000610 Flerbrukshall
flerbrukshall
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Type
Friluftsliv, ikke
definert
Idrettshus

Status
Planlagt

Samfunnshus
(idrettsdelen)
Idrettshus

Eksisterende

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Orienteringskart
Turløype

Eksisterende
Planlagt

Turløype

Planlagt

Gymnastikksal

Eksisterende

Balløkke

Eksisterende

Svømmebasseng

Eksisterende

Orienteringskart

Eksisterende

Dagsturhytter

Planlagt

Friluftsliv, ikke
definert

Planlagt

Balløkke

Eksisterende

Balløkke

Eksisterende

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Gymnastikksal

Eksisterende

Eksisterende

Eksisterende

Friluftslivsområde Planlagt
Skytterhus
Balløkke
Flerbrukshall,
normalhall

Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
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Rødøy grusbane
Rødøy skole,
ballbaner med
mer
Rødøy skolekart
Rødøy
svømmehall
Sørfjorden
Storselsøy
Tjong
Skytebane
Tjongsfjord
badeanlegg
Tjongsfjord
ballbinge
Tjongsfjord
delanlegg
Tjongsfjord
grendehus
Tjongsfjord
gressbane
Tjongsfjord
skole Frisbee
Tjongsfjord
skate og
streetbasket
Tjongsfjord
skole skileik
Tjongsfjord
stadion
Idrettshus

1836000401 Fotballanlegg
Fotball grusbane
1836001801 Aktivitetsanlegg Ballbane

Eksisterende
Eksisterende

1836001201 Kart
1836000501 Bad- og
svømmeanlegg
1836000801 Fotballanlegg
1836000201 Aktivitetssal
1836001501 Skyteanlegg

Orienteringskart
Svømmebasseng

Planlagt
Eksisterende

Fotball grusbane
Gymnastikksal
Skytebane ute

Eksisterende
Eksisterende
Urealisert

1836000605 Bad- og
Svømmebasseng
svømmeanlegg
1836000609 Aktivitetsanlegg Ballbinge

Eksisterende

1836000602 Friidrettsanlegg

Eksisterende

1836000604 Aktivittetssal
1836000601 Fotballanlegg

Delanlegg
friidrett
Samfunnshus,
idrettsdelen
Fotball grusbane

Eksisterende

Eksisterende
Eksisterende

1836002102 Aktivitetsanlegg Frisbeeanlegg

Planlagt

1836002101 Diverse anlegg

Planlagt

Idrettspark

1836000608 Aktivitetsanlegg Skileikanlegg

Eksisterende

1836000607 Idrettshus

Eksisterende

Idrettshus
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3. IDRETTSREGISTRERINGA FOR RØDØY KOMMUNE 2013.
Idrettsregistreringa er NIFs årlige registrering av aktivitet i idrettslagene i løpet av det siste året. Denne idrettsregistreringen skjer hver
år i januar, og inneholder tall fra det foregående året, i denne sammenhengen 2013. Idrettsregistreringa.
Medlemstall og status

IR1836 Rødøy Idrettsråd

idrettsråd/klubb
IR1836 Rødøy Idrettsråd
KL18360001
Gjerøy UIL
KL18360002
Nordnesøy U&IL
KL18360005
Regnbuen UIL
KL18360010
Rødøy UIL
KL18360004
Tjongsfjord IL
KL18360006
Værangfjord IL

e-post

5 registrert av totalt 6 (6 aktive)
Oppdatert 16.05.2014 12:50

kvinner
0-5
6-12
6
44
monica.karls@hotmail.com
1
4
hangrims@onlin.no
bjo-p4@online.no 1
0
pe-abel@online.no 2
7
thor.magne.hoff@rlk.no
1
22
ivangst@online.no 1
11

Idrettsregistreringen tall pr. 31.12.2013

13-19
35
6

20-25
12
2

menn
2693
17

0-5
8
0

6-12
52
6

sum
13-19
44
5

20-25
17
3

26102
18

K
190
30

M
223
32

TOTAL
413
62

5
8
10
6

2
7
1
0

17
13
31
15

2
2
3
1

4
5
31
6

2
7
21
9

2
5
4
3

20
11
36
17

25
37
65
33

30
30
95
36

55
67
160
69

6
44
35
ekskl. klubber registert etter 01.01.2014

12

93

8

52

44

17

102

190

223

413
side 1/1

Øresvik undoms- og idrettslag er ikke med i denne oversikten. Det er fordi laget ikke er medlem av Norges Idrettsforbund.
Idrettsregistreringa blir gjort av idrettslagene og rapportert inn til Nordland Idrettskrets som igjen er NIF sin representant i Nordland
fylke. Det er bare idrettslag som er medlem av NIF som blir med i denne registreringen. Dette er mellom annet et grunnlag for å regnet ut
og fordele LAM (lokale aktivitetsmidler).
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OPPFØLGING AV PLANEN
Kommunen har ansvar for å gjennomføre planen og iverksette tiltakene i
handlingsplanen. Kommunens arbeid gjøres i henhold til Plan- og bygningsloven,
Folkehelseloven (2012), og retningslinjer for tildeling av spillemidler til anlegg og
områder for idrett og friluftsliv.
Rødøy kommune skal innhente og organisere kunnskap om helsetilstand og faktorer
som påvirker helsen. Kommunen peker ut hovedutfordringer som skal prioriteres. Den
viser prioriteringer og hvordan en møter utfordringene. Alle etatene skal utfra sitt
virksomhetsområde bidra til et felles samarbeid som fører til at tiltakene i planen blir
iverksatt.
Det blir tatt forbehold om at gjennomføring er avhengig av det økonomiske
haldlingsprogrammet, både til stat, fylke og kommune. På enkelte områder kan det bli
behov for å omdisponere ressursene, og dette må en ta hensyn til, både i forhold til
langtidsplanen og til den prioriterte handlingsplanen for planperioden.
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