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Del 1: Plangrunnlaget
1.1

Forord

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2017–2020 for Nesna kommune er utarbeidet for å
sikre en mest mulig effektiv og målrettet kommunal ressursbruk innenfor dette
tjenesteområdet. Planen ivaretar også det krav som er satt for at søkere fra Nesna kommune
skal kunne få tildelt spillemidler.
Planen er forsøkt utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og
etterprøvbar.
En rekke aktører internt i Nesna kommunes administrasjon har ansvar for å sikre at planens
hovedmål og delmål blir realisert. Den enkelte ansvarlige må derfor sette seg inn i dette
plandokumentet, og gjøre sitt til for å få planen iverksatt. Ikke minst har rådmannen som
øverste administrative ansvarlig, et særskilt ansvar for planrealiseringen.
Planen er delt i fire hoveddeler. Del 1 formulerer grunnlaget for de tiltak som er foreslått i del
3. Del 2 evaluerer tidligere plan samt peker på hovedutfordringer og angir hovedmålet for
arbeidet i perioden 2017-2020. Del 4 angir hvordan planen skal realiseres og følges opp. Uten
slik oppfølging og planrealisering er planen verdiløs og fastsatte politiske mål for
Nesnasamfunnet er da ikke mulig å nå.
1.2

Om planprosessen

Formannskapet i kommunen vedtok oppstart av planarbeidet i møte 5.10.2016. Planen bygger
på tidligere planer samt innspill fra enkeltpersoner og representanter fra barnehager, skoler og
lag/foreninger i Nesna. Vedtak om planoppstart og muligheten til å komme med innspill i
planarbeidet kunngjøres via Nesna kommunes hjemmeside og Facebook.
Et første utkast av planen ble sendt på e-post til de fleste av de som har bidratt med innspill i
planprosessen samt til foreslåtte tiltaksansvarlige i Nesna kommune. Tilbakemeldingene
herfra blir vurdert og nødvendige endringer blir gjort.
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1.3

Kunnskapsgrunnlaget

Innholdet i denne planen bygger på kunnskap på flere områder:











Forskningsbasert kunnskap om effekten av minimum 30 minutter daglig fysisk
aktivitet hos voksne for helse og trivsel.
Forskningsbasert kunnskap om effekten av minimum 60 minutter daglig fysisk
aktivitet hos barn og unge for egen psykisk og fysisk helse, trivsel og læring.
UngData-undersøkelsen våren 2016 blant ungdomsskoleelevene i Nesna kommune.
Kunnskap om barn- og unges aktivitetsnivå. Nasjonale undersøkelser.
Kunnskap om hva aktører i alle skolene og barnehagene i Nesna gjør, mener og ønsker
om tema.
Kunnskap om anleggssituasjonen i Nesna innenfor idrett, friluftsliv og nærmiljø.
Kunnskap om friluftsmulighetene i Nesna (se www.turbok.org).
Kunnskap om bygging, drift og vedlikehold av idretts- og friluftsanlegg.
Kunnskap om muligheter for ekstern finansiering av anlegg og prosjekt.
Kunnskap om- og aktørenes erfaring med Nesna kommunes tidligere planer om fysisk
aktivitet og naturopplevelse.

I denne planen henviser vi videre til Helsedirektoratets egen hjemmeside som også inneholder
masse kunnskap og ideer om tema: http://www.shdir.no/fysiskaktivitet

Del 2: Status, analyser, utfordringer og mål
2.1

Evaluering av tidligere plan

Nesna kommune har fra 1988 til 2006 kontinuerlig hatt Plan for fysisk aktivitet og
naturopplevelse. Planen ble i perioden 2009-2012 en del av vedtatt Folkehelseplan. Nesna
kommune har ikke siden 2012 hatt planer på dette fagområdet. En gjennomgang av siste
fungerende Folkehelseplan viser at kun 11 av totalt 51 antall tiltak angitt i planen er realisert.
2.2

Forhold til andre planer

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse er en kommunedelplan. Denne planen er en
premissleverandør til Nesna kommunes arealplaner, trafikksikkerhetsplan, virksomhetsplaner,
landtidsbudsjettet og de årlige kommunebudsjettene.
2.3

Status og analyser

Her vil vi oppsummere noen hovedpunkt:
Fysisk aktivitet
 Befolkningen følger befolkningen i Norge for øvrig når det gjelder fysisk aktivitet.
Se kunnskapsgrunnlaget kap 1.3 om dette.
 Fysisk inaktivitet skaper store helseutfordringene også i Nesna.
 Barnehagene og Nesna skole har sterk fokus på fysisk aktivitet.
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Idrett
 Fotball er den sterkt dominerende idrett i aldersgruppen 6 – 14 år.
 Skyting og svømming er idretter med mye aktivitet.
 Det er også organiserte tilbud i bordtennis, volleyball, handball, styrketrening og
barneidrett.
 Det er få organiserte tilbud til personer med spesielle behov.
 En del barn og unge fra Nesna deltar på idrettstilbud i Rana.
Anlegg
 Nesna skole har et stor uteområdet med en rekke aktivitetsfremmende element, men
trenger kontinuerlig vedlikehold og fornying.
 Nesna barnehages uteområdet må vedlikeholdes og kontinuerlig fornyes.
 Nord Universitet har anlegg for innendørsidrett, basseng og kunstgressbane som betyr
mye for idrett og fysisk aktivitet i Nesna.
 Det er en rekke nærmiljøanlegg i Nesna som krever vedlikehold og rehabilitering.
 Kunstgressbanen og delanlegg friidrett på Nesna tettsted er av høy kvalitet.
 Bassenget på Tomma skole er nyrenovert, men per tiden ute av drift.
 Samtlige orienteringskart i Nesna må rehabiliteres og digitaliseres.
 Nesna flerbrukshall er viktig aktivitetsarena.
Friluftsliv
 Bruken av Nesnalia viser at Nesnas voksne befolkning er særlig frilufts aktive.
(Tellinger viser at det var ca. 19.000 personer som gikk inn i Nesnalia i 2016).
 Barnehagene i Nesna bruker friluftsliv som læringsaktivitet i hverdagen.
 Bjørndalen er et flott og mye brukt friluftsanlegg.
 Nesna skole bruker aktivt og planmessig stedsbasert læring som metode.
 Trimkassetilbudet er mye brukt. Om lag 15.000 signatururer i trimbøkene hvert år.
 De merka turløypene i Nesna kommune mangler eiere. Dette med unntak turstien fra
Nesnahallen til Hammarøtinden. Turløypene trenger oppgradering og fornying.
 Bjørndalen, Hammarøsanden og Kvithella er sikra friluftsområder via kommunal
regulering.
 Det er stort behov for en turvei fra Nesna langs fjellfoten til 4H/Speiderhytta.
 Nesna kommune er medlem av Polarsirkelen friluftsråd.
2.4

Hovedutfordringer 2017-2020

I planperioden vil det være behov for å fokusere på følgende kommunale hovedutfordringer:



Å få alle barn og unge i Nesna kommune uansett kjønn, sosial status, funksjonsnivå,
etnisitet eller andre forskjeller, til å være fysisk aktive i minimum 60 minutter hver
dag hele året.
Å få alle voksne i Nesna uansett funksjonsnivå å være fysisk aktive i minimum 30
minutter hver dag hele året.
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2.5

Å sikre at alle barnehageområder er godt vedlikeholdt og har aktivitetsfremmende
anlegg tilpasset aldersgruppen samt fastsatte læringsmål.
Å drive og vedlikeholde eksisterende kommunale anlegg og anlegg eid av lag og
foreninger.
Å oppnå flere eksterne tilskudd til aktiviteter innen planområdet.
Å sikre at prioriterte anlegg blir realisert.
Å sikre et distriktsperspektiv i arbeidet.
Å få etablert et Frisklivstilbud i Nesna eventuelt i et interkommunalt samarbeid.
Å sikre ressurser til realisering av denne planen.
Å få angitte ansvarlige til å ta ansvaret de er gitt i henhold til denne planen.
Mål

I denne planperioden skal Nesna kommune i særlig grad søke å legge til rette for å skape og
bidra til aktive og sunne innbyggere i Nesna. Dette hovedmålet skal være utgangspunktet
for realisering av alle tiltakene i plandokumentet.
Målet om aktive og sunne barn og unge i Nesna er valgt fordi:







Aktive og sunne barn og unge skaper grunnlag for trivsel, lokal tilhørighet, identitet og
god læring.
Aktive og sunne barn og unge bidrar til god helse og god livskvalitet i et
livsløpsperspektiv.
Aktive og sunne barn og unge skaper kreative mennesker og stimulerer til
entreprenørskap.
Aktive og sunne barn og unge skaper aktive voksne.
Aktive og sunne barn og unge skaper grunnlag for idrettslige prestasjoner på lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Et samfunn med aktive og sunne barn og unge medvirker til bygdeutvikling og til
befolkningsvekst.

Planen skal i tillegg bidra til og sikre god helse for alle i Nesna.

Del 3: Handlingsplan 2016 - 2019
3.1

Arbeidsområde 1: Skoler og barnehager

Nesna kommune driver to grunnskolebygg og en barnehage. I tillegg er det to private
barnehager på tettstedet. Nærmere 350 barn og unge oppholder seg daglig på skolen, på
skoleplassene og i barnehagen og på barnehageområdene. Utenom barnehage- og skoletiden
(inkl. SFO) fungerer områdene som nærmiljøanlegg. Disse er de viktigste områdene for
kommunens barn sin læring og fysiske aktivitet.
Nærmere alle barn i Nesna er i barnehage og i skole. Gjennom aktiviteter i barnehage og skole
kan Nesna kommune medvirke til å skape aktive og sunne barn og unge. På disse
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institusjonene har Nesna kommune ansatte med stor pedagogisk kompetanse. Gjennom
barnehagene og skolene når Nesna kommune i direkte kontakt med samtlige foreldre i
kommunen.
Uteområdene
Områdene trenger kontinuerlig vedlikehold og fornying. Nesna skole trenger snarest en bod
for småutstyr som elevene kan benytte i friminuttene.
Fysisk aktivitet
Barnehagene i Nesna og Nesna skole har stor fokus på barn og fysisk aktivitet og arbeider
målrettet for å nå målene om daglig fysisk aktivitet.
I løpet av planperioden er det et mål at Nesna kommune skal:
 ha organisert hverdagen i grunnskolene sine slik at samtlige elever er i fysisk aktivitet
minimum 60 minutter hver dag
 ha organisert hverdagen i barnehagen slik at alle barna er fysisk aktive 90 minutter
hver dag
 ha utarbeider planer for vedlikehold og fornying av uteområdene rundt skolene og
barnehagen
 Nesna skole og Nesna barnehage skal fortsatt delta i Lærende nettverk i friluft
koordinert av Polarsirkelen friluftsråd
 ha bygget utstyrsbod på Nesna skole
Tiltaks- og tidsplan for realisering av målene:
Nr Tiltak
1
60 min. organisert
fysisk aktivitet i
skolen
2
90 min. organisert
fysisk aktivitet i
barnehagen
3
Plan for
vedlikehold og
fornying
4
Deltakelse i
programmet
«LærendeNettverk»
5
Utstyrsbod

Ansvarlig
Rektor

2017 2018 2019 2020 Resultatindikator
0
0
0
0
Rapport

Barnehagestyrer

0

0

0

0

Rapport

Leder plan- og
utvikling

150

150

150

150

Rapport

Rektor/
barnehagestyrer

0

0

0

0

Rapport

Leder plan- og
utvikling

100

0

0

0

Realisert

(Alle tall i 1000 kroner)
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3.2

Arbeidsområde 3: Idretts- og nærmiljøanlegg

Nesna kommune har 27 registrerte fungerende idretts- og nærmiljøanlegg. De langt fleste av
disse er finansiert med tilskudd fra spillemidlene. Oversikt over anleggene, eierskap og status
er vedlagt planen som vedlegg nr. 1.
Mange anlegg mangler i dag vedlikehold og preges av forfall. Noen mangler også et ansvarlig
eierskap.
Nord Universitet/Statsbygg er en stor eier av idrettsanlegg. Nesna kommune og idretten i
Nesna har frem til at tidligere Høgskolen i Nesna (HiNe) ble en del av Nord Universitet hatt
gunstige avtaler om leie og bruk av disse. Dette omfatter bl.a. en kunstgressbane, basseng og
en halv idrettshall. Denne avtalen må reforhandles med ny institusjon.
I planarbeidet er det kun kommet innspill om planer om kun to nye idrettsanlegg. Dette er
klubbhus til Nesna skytterlag samt turvei fra Nordvollen til Bergsteinsletta i regi av Nesna
Turlag. Manglende avtale med en av grunneierne stopper realiseringen av turveien. Hvis ikke
slik avtale oppnås, kan Nesna kommune sikre at veien kan bygges via regulering og eventuelt
ekspropriasjon.
Planprosessen har avslørt planer om følgende nye nærmiljøanlegg:
 Utstyrslager, Polarsirkelen friluftsråd
 Båtnaust, eier Nesna kommune
Planprosessen har mottatt ønsker om at følgende anlegg skulle vært bygget.
 Digitalisering av samtlige syv orienteringskart i Nesna
 Tuftepark
 Skatebordanlegg
 Landingsplass paragliding
 Parkeringsplass ved starten av anleggsveien til vannbassenget
Nesna kommune kan ikke påregne og motta tilskudd fra spillemidlene til idrettsanlegg på mer
enn om lag kr 500.000 per år. Likeså kan ikke Nesna kommune påregne og motta spillemidler
til mer enn ett nærmiljøanlegg per år.
I løpet av planperioden er det et mål at Nesna kommune skal:
 Avklare eierskapet til alle idretts- og nærmiljøanlegg i Nesna.
 Utarbeide drifts- og vedlikeholdsplaner for kommunale idretts- og nærmiljøanlegg
samt vedlikeholde disse tilfredsstillende.
 Reforhandle leieavtalen med idrettsanleggene tilhørende Nord Universitet/Statsbygg.
 Legge til rette for bygging av nærmiljøanlegg i regi av frivillige lag og foreninger.
 Sikre kommunal kompetanse på saksbehandling av spillemidlene, samt gi kommunal
hjelp til søkere.
 Drive kunstgressbanen og friidrettsanlegget på Nesna tettsted og bassenget ved
Tomma skole.
 Være en aktiv leietaker i Nesnahallen.
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Bygge Båtnaust for barnehager/skoler på Kvithella.
Bidra med tilskudd til bygging av turvei fra Nordvollen til Bersteinsletta.

Tiltaks- og tidsplan for realisering av målene:
Nr Tiltak
1
Avklare eierskap

Ansvarlig
Leder Plan

2

Leder Plan

3

Drifts- og
vedlikeholdsplaner
Avtale Nord Universitet

2017 2018 2019 2020 Resultatindikator
X
Oversikt
utarbeidet
50
50
50
50
Plan utarbeidet

Rådmannen

60

60

60

60

Leieavtale

4

Tilrettelegging lag

Leder Plan

X

X

X

X

Statusrapport

5

Spillemiddelkompetanse Leder Plan

X

X

X

X

Statusrapport

8

Båtnaust

Leder Plan

X

200

X

X

Realisert

9

Turvei

Leder Plan

200

X

X

Realisert

(Alle tall i 1000 kroner)

Nesna kommune skal årlig prioritere mellom søknader om spillemidler til idretts- og
nærmiljøanlegg. Dersom det fremmes søknader om det fra utbygger, skal søknadene
prioriteres slik:
Prio.
1
2
3
4

Utbygger/søker
Nesna skytterlag
Nesna turlag
Nesna kommune
Polarsirkelen f.r.

Anlegg
Klubbhus
Turvei
Båtnaust
Utstyrslager

3.3

Arbeidsområde 4: Friluftsliv

Planstatus
Under planlegging
Under planlegging
Ideutvikling startet
Under planlegging

Søknadssum
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart

Nesna kommune har rike tradisjoner når det gjelder friluftsliv. Naturen i Nesna brukes mye,
særlig av den voksne befolkningen i Nesna og turister. Nesna har tre områder regulert til
friluftsområder. Dette er Bjørndalen, Hammarøsanden og Kvithella. Bjørndalen drives av
Nesna Hagelag, mens Kvithella drives av Nesna kommune. Kommunen driver et toalett i
Finnvikdalen på Tomma etter avtale med grunneier. Nesna har flere merka turløyper, men kun
en av løypene har et klart eierskap samt avtaler med grunneierne. Dette er turløypa fra
Nesnahallen til Hammarøtinden.
Videre er det mange trimkasser i Nesna. Nesna turlag driver fem kasser som hvert år besøkes
av om lag 15.000 mennesker. Havet i Nesna er også i økende grad brukt til friluftsliv. Nesna
kommune er eiere av tre kulturminneløyper. Disse har behov for rehabilitering. Kommunen
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arbeider kontinuerlig for å gjøre friluftsanlegg tilgjengelig for personer med spesielle behov.
Nesna kommune er en av syv kommuner som er medlem i Polarsirkelen friluftsråd.
Området i Nesnalia øst er et særlig viktig friluftsområde for både barnehagene og skolene i
Nesna. Tilgangen til området må likeså sikres.
I løpet av planperioden er det et mål at Nesna kommune skal:
 Yte et tilskudd på kr 500 per trimkasse til aktører som driver trimkasser i Nesna.
 Bidra til å skaffe eiere til drift og vedlikehold av de merka turløypene, samt sikre
grunneieravtaler mellom eier og grunneier.
 Drive friluftsområdet på Kvithella og toalett i Finnvikdalen.
 Drive kulturminneløypene på Langset, Handnesøya og Tomma.
 Yte et årlig driftstilskudd til Bjørndalen friluftsområde for å sikre vedlikehold.
 Bidra til å sikre atkomsten til Nesnalia øst.
 Sikre/stimulere til at det er tilgang for rullestolbrukere på friluftsområdene Kvithella,
Hammarøsanden, Finnvikdalen og Bjørndalen.
 Fortsatt være medlem i Polarsirkelen friluftsråd.
Tiltaks- og tidsplan for realisering av målene:
Nr Tiltak
1
Tilskudd trimkasser
2

Skaffe turløypeeiere

3

Tilskudd merka
turløyper
Drift Kvithella og
toalett Finnvikdalen
Drift av
kulturminneløypene
Tilskudd Bjørndalen
friluftsområde
Atkomst Nesnalia
øst
Tilgjengelighet for
rullestolbrukere
Medlemskap Pfråd

4
5
6
7
8
9

Ansvarlig
2017 2018 2019 2020 Resultatindikator
Oppvekstkontoret 8
8
8
8
Antall trimkasser
og personer
Leder Plan
X
X
X
X
Oppvekstkontoret 10

10

10

10

Leder Plan

5

5

5

5

Antall km
vedlikeholdt
Statusrapport

Leder Plan

5

5

5

5

Statusrapport

Oppvekstkontoret 10

10

10

10

Statusrapport

Leder Plan

X

X

X

X

Rapport

Leder Plan

10

10

10

10

Rådmannen

60

60

60

60

Rapport utførte
tiltak.
Årsmelding

(Alle tall i 1000 kroner)

3.4

Arbeidsområde 7: Andre tiltak

I planprosessen er det kommer mange ønsker om at etablering av en Frisklivssentral i Nesna
igjen skal gjennomføres, eventuelt i samarbeid med andre. Dette som et tilbud til grupper med
spesielle behov.
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Tilbudet om Folkebad er fortsatt etterspurt og et viktig tilbud for mange. Treningssentrene på
Nesna engasjerer mange aktører til fysisk aktivitet.
I løpet av planperioden er det et mål at Nesna kommune skal:
 Etablere Frisklivssentral i Nesna, kommunalt eller interkommunalt.
 Bidra til og sikre drift av Nesna Folkebad
 Tilrettelegge for bygging av småbåthavner
Tiltaks- og tidsplan for realisering av målene:
Nr Tiltak
Ansvarlig
2017 2018 2019 2020
1
Frisklivssentral Folkehelsekoordinator 100 100 100 100
Nesna
2
Drive Nesna
Oppvekstkontoret
50
50
50
50
Folkebad

Resultatindikator
Antall tilbud og
antall deltakere
Antall brukere

(Alle tall i 1000 kroner)

Del 4: Planoppfølging
4.1 Planansvarlige Nesna kommune
Denne planen skal/er vedtatt av Nesna kommunestyre. Planen må derfor være forpliktende for
Nesna kommunes politiske ledelse og Nesna kommunes administrasjon. Kommunestyret har
det overordnede ansvaret for å prioritere tilstrekkelige ressurser til plangjennomføringen i
henhold til plandokumentet. Er det ikke samsvar mellom ressurser og plan vil målene i planen
ikke bli realisert.
Rådmannen har det administrative ansvaret for at planen blir realisert. Denne må i sitt årlige
budsjettarbeid vurdere planen og begrunne eventuelle ressursendringer.
Planen har spesifisert hvem i Nesna kommune som er delegert ansvar og myndighet for å
iverksette planens mange enkelttiltak. Disse må gjøre seg kjent med planens innhold og
angitte tiltak. Kan ikke angitte tiltak seg ikke realisere, må dette uten opphold rapporteres til
rådmannen.
Rådmannen skal sikre at det årlig utarbeides en rapport om planarbeidet. Denne rapporten
skal årlig fremlegges kommunestyret til orientering.
4.2 Resultatindikatorer
Graden av måloppnåelse er ofte vanskelig å bevise/måle. På tross av dette er det viktig å
kunne ha noe som kan antyde/vise hvordan - og om målene blir nådd. Uten dette blir det
umulig å vurdere om politisk vedtatt ressursbruk og tiltak gir ønsket resultat. Planen angir
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derfor hvordan resultatene av hvert enkelt av tiltakene skal rapporteres hvert av de fire
planårene.
Disse resultatindikatorene mener vi samlet gir et godt bilde på om og hvordan planen blir
iverksatt/implementert og målene nådd. Å iverksette, gjennomføre en planprosess og vedta en
slik plan er ressurskrevende, samt involverer flere titalls mennesker og skaper forventninger.
Skal det skapes tillit til videre planarbeid i Nesna må det vises vilje og evne på alle nivå om å
realisere denne planen og dermed sikre at Nesna får enda flere aktive og sunne barn og unge
i 2020.

Vedlegg nr. 1:
Oversikt over eksisterende idretts-og nærmiljøanlegg i Nesna:

Anleggstype

Eier

Kvalitet

Nesna kommune
Tomma hytteutleie
Ingen

God
Må rehabiliteres
Må digitaliseres

Ingen
Ingen
Nesna kommune

Må digitaliseres
Middels
God

Ingen

Må digitaliseres

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Nesna kommune
Nesna kommune
Nesna IL

Må digitaliseres
Må digitaliseres
Må digitaliseres
Må digitaliseres
Må digitaliseres
Dårlig
God
God
Dårlig

Tomma
Basseng
Tursti Finnvikdalen
Orienteringskart Husby

Handnesøya
Orienteringskart Saura
Fotballbane
Gymnastikksal
Hugla
Orienteringskart
Nesnahalvøya
Orienteringskart Langset
Orienteringskart Skog
Orienteringskart Herset
Orienteringskart Nesnalia
Orienteringskart Nesnalia vest
Aktivitetsanlegg Kvilhaugvn.
Aktivitetsanlegg Nesna skole
Klatreanlegg Nesna skole
Gressbane, liten
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Kunstgressbane
Delanlegg Friidrett
Ballbinge Nesna skole
Sandvolleyballbane v/Havblikk
BMX-bane Kirkebakken
Kunstgressbane
Idrettshall, halv
Basseng
Hall
Lysløype Nesnalia
Klubbhus Nesna IL
Skytterbane
Klatrevegg i Bjørndalen
Startplass paragliding

Movegen 24
8700 Nesna

Nesna kommune
Nesna kommune
Nesna kommune
Nesna kommune
Nesna kommune
Nord Universitet
Nord Universitet
Nord Universitet
Nesnahallen
Nesna IL
Nesna IL
Nesna Skytterlag
Ingen
Usikkert
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God
God
God
Dårlig
Dårlig
God
God
God
God
Middels god
Tilfredsstillende
God
God
Middels
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