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Sammendrag
Planen tar utgangspunkt i fakta og kunnskap om folkehelsa i kommunen, innspill om og til
aktiviteter og anlegg kommet gjennom medvirkningsprosesser fra Øksnesværingen i ulike livsfaser
og alder. I tillegg også erfaringer fra tiltak som er iverksatt barn og unge og retta mot eldre som del
av kommunens folkehelsearbeid mm i perioden 2014-2020, og aktuelle planer fra forrige
planperiode. Planen ser også mot andre planer både kommunalt og regionalt.
Andel av ungdom i aldersgruppen 13-16 år som ikke deltar i noen form for organisert idrettsaktivitet
har en økende tendens i Øksnes. Mens det i 2015 var 39% andel som oppga at de ikke deltok, var
det i 2019 45% av elevene som deltok i undersøkelsen som oppga at de ikke var med i organiserte
idrettstilbud i kommunen (57 elever av 126 totalt i 2019).
- Andelen ungdom i Øksnes som bruker mer enn 3 timer eller mer foran skjerm daglig
(utenom skoletid) er høyere enn nasjonale gjennomsnittstall og økende.
- Andelen ungdom med overvektsutfordringer i Øksnes er høyere enn sammenlignbare
gjennomsnittstall for fylke og nasjonalt.
- Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamiler er noe høyere enn
landsgjennomsnittet, og er på ca 12% i 2019.
- Det er en relativt høy andel som er fornøyd i befolkningen når det gjelder tilbud gjennom
den organiserte idretten, mens det blant noen grupper etterlyses flere aktiviteter å velge
mellom (bredde) i tilbudene til spesielt barne- og ungdomsbefolkningen.
- 35% av småbarnsforeldrene som deltok i gjennomført undersøkelse i 2019 oppgir også at
kostnadsnivået på fritidstilbud til barna i aldersgruppen 3-10 år er et hinder for deltakelse i
eksisterende tilbud.
- Tross befolkningsnedgang i barne- og ungdomsbefolkningen oppleves det fremdeles som
høyt press på timer innenfor kjernetid for barn og unge i Øksneshallen.
- Det er stor og samstemt tilslutning til å realisere «Skreibadet», et helt nytt og tidsriktig
svømmebasseng i kommende periode slik kommunen har arbeidet med i 2018-20.
- Det er stor enighet om at vi mangler tilrettelagte sosiale møteplasser både i utendørsrom
og innendørsrom som del av hverdagslivet.
- Det er en økende oppmerksomhet på at det er viktig å legge vekt på å legge til rette for
aktivitet og sosiale møteplasser for de som faller utenom det vi har i dag når det kommer til
fysisk aktivitet og tilgjengelighet for naturopplevelser.
- I denne planen foreslås det i kommende 5-års periode, at det satses spesielt på å
planlegge og iverksette tilrettelagte lavterskel utendørsrom for fysisk aktivitet og
naturopplevelser. Dette gjelder etterspurte anlegg som sentrumsnære
turløyper/aktivitetsparker, oppgradering av lekeplasser der barn og barnefamilier bor m.v.
- Det foreslås videre å utrede og starte eventuell planlegging av et helårs friluftsanlegg på
Frøskelandsfjellet og se på muligheter/interesse for å realisere innspill kommet om en
sammenhengende turløype mellom Alsvåg – Steinland – Myre.
- Når det gjelder realisering av større friluftsanlegg er det videre naturlig at kommunen tar en
aktiv rolle i å vurdere områder som vil være relevante for statlig sikring i perioden
- Kommunens pågående arbeid med å få nasjonal godkjenning av «Dronningruta» som
nasjonal turiststi pågår som en av 12 kommuner i samarbeid med Miljødirektoratet. Dette
arbeidet fortsetter i perioden som kommer.
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1.0 Innledning og formål med planen
Denne reviderte Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er politikernes
styringsdokument for å prioritere og realisere målsettinger om ønsket utvikling for anlegg og
områdeutvikling. Dette når det gjelder idrett, friluftsliv og tilrettelegging av både organisert og
egenmotivert- og basert fysisk aktivitet i hele befolkningen. Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og
naturopplevelser er derfor både et viktig politisk styringsinstrument og et strategisk verktøy for å
realisere vedtatte mål definert i Kommuneplanens Samfunnsdel.
Øksnes kommunes visjon er «Øksnes for flere». Kommunedelplanen for Fysisk aktivitet og
naturopplevelser for perioden 2021 – 2026, bygger på vedtatte målsettinger og strategier knyttet til
samfunnsplanens temadel som har tittelen «Et samfunn tilrettelagt for alle».
Formålet med planen er at den skal danne et godt grunnlag for utvikling av aktiviteter og
prioritering av nye anlegg samt vedlikehold av eksisterende anlegg i kommunen. Dette gjelder
både innendørs- og utendørs arenaer som stimulerer og motiverer til at hele befolkningen er fysisk
aktive.
Det er en forutsetning at årlige søknader om finansiering av anlegg og aktiviteter via
spillemiddelordingen, har sin forankring i vedtatt plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser.
Realisering av planens innhold krever videre at det følger med kommunale egenandeler i form av
ressurser/økonomi. Bare slik vil planen aktivt bidra-og stimulere til økt fysisk aktivitet i
befolkningen, sosial utjamning og forbedret folkehelse i Øksnes kommune.

1.1 Folkehelse
Kommunen ved administrasjonssjef og kommunestyre som øverste organ, er ansvarlig for det
kommunale folkehelsearbeidet. I følge folkehelselovgivningen har kommunen en lovpålagt
tiltaksplikt for å iverksette tiltak som bedrer folkehelsa.
Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos
barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en «ferskvare» som må
vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen gjennom hele livsløpet.
Faglige anbefalinger for barn og unge er minst 1 time daglig fysisk aktivitet fra moderat til intensiv
aktivitet. Voksne og eldre anbefales å være fysiske aktive minst 30 minutter daglig til en intensitet
som tilsvarer rask gange.

1.2 Medvirkning
Kommunen har et godt kunnskapsgrunnlag for å vite noe om hvilke folkehelseutfordringer vi har i
befolkningen. Kunnskapsgrunnlaget som refereres til i planen, er fra kommunens eget lokale
kunnskapsdokument (revidert i 2019), ungdataundersøkelser fra 2015, 2018 og 2019. Videre;
kunnskap og innspill til planen i forbindelse med arbeid med revisjon av kommunens samfunnsdel i
våren 2019, samt innspill knyttet opp mot frilufts-, idretts – og aktivitetsretta tiltak.
I forbindelse med revisjon av kommunens samfunnsplan har det vært jobbet bredt med
medvirkning. Til sammen var ca. 400 innbyggere involvert. En rekke av innspillene som da ble
mottatt, er innarbeidet som del av denne planen.

1.3 Målsettinger for planen
Kommunens nylige reviderte samfunnsplan (2020) har definert relevante målsettinger og strategier
som er også gjøres gjeldende for kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser.
Følgende formuleringer og satsningsområder er vedtatt under hovedtema:

«Et samfunn tilrettelagt for alle»
I Øksnes vil vi:
«At helse og trivsel skal fremmes hos befolkningen»
4

Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser Øksnes kommune – Høringsutkast.

Vedtatte mål og strategier:
Vi vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid ved planlegging i alle
sektorer i kommunen.
Vi arbeider for å redusere forekomsten av livssykdommer og forebygger
psykisk uhelse i hele befolkningen.
Vi arbeider for tidlig innsats og forebygging rettet mot barn og unge og deres
familier.
Vi vil oppfordre befolkningen til å sykle og gå, både ut i fra et folkehelse- og
miljøperspektiv.
I Øksnes vil vi:
«At befolkningen har anledning til å utfolde, uttrykke og utvikle seg gjennom
et sterkt kultur- idretts- og friluftsliv».
«At alle innbyggere skal føle seg inkludert og oppleve tilhørighet i Øksnes».
Vedtatte mål og strategier:
Vi tilrettelegger for utendørs fysisk aktivitet og nye sosiale møteplasser for
alle aldersgrupper. F.eks: lett tilgjengelige tur- og trimløyper nær tettstedene,
og utendørs flerbruks-/parkområde.
Vi stimulerer til å styrke bredden i idrett, kultur- og fritidstilbudene i
kommunen slik at flere vil delta.
Vi prioriterer basseng og kulturhus.
Vi skal legge vekt på samskaping mellomoffentlig, privat og frivillig sektor
samt innbyggere.
(Kilde: Side 6, 7 og 8 i kommunens samfunnsdel)
Kommunens definerte målsettinger, er godt forankret innenfor gjeldende regionale og nasjonale
politiske føringer og retningslinjer.
Det er vedtatt ambisiøse folkehelsemål som avhenger av at mange drar lasset sammen, og det
gjelder ikke minst for denne planen. Det er et sterkt ønske at planen vi bidra til å skape initiativ på
tvers av enheter i kommuneorganisasjonen og fra private og ideelle foreninger for å bidra til at
utvikling og realisering iverksettes, både på kortere og lengre sikt.
Øksnes kommune har kommunestyrevedtak på at alle barnehager og skoler i kommunen skal
være helsefremmende. Dette som del av samarbeidsavtalen på folkehelseområdet med Nordland
fylkeskommune. Det arbeidet forventes å være realisert innen utgangen av 2020/ første halvdel av
2021.

1.4 Planprosessen
Det har vært oppnevnt en plangruppe bestående av folkehelsekoordinator, enhetsleder kultur,
teknisk enhet, Øksnes Idrettsråd og rådet for funksjonsnedsettelse. Planarbeidet stoppet opp i
første halvdel av 2018. Det ble vedtatt å iverksette et større arbeid med å revidere både
kommunens samfunnsplan i slutten av forrige kommunestyreperiode. Arbeidet med medvirkning
og innspill til denne planen ble da gjenopptatt og integrert som del av revisjonen av kommunens
samfunnsdel.

1.5 Definisjoner – planens målområder
Begreper som omhandler temaområdet for planen er definert i veileder «Kommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

1.5.1 Idrett
Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.
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1.5.2 Fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.

1.5.3 Naturopplevelser
Er ikke definert i veileder. Det er viktig for alle Vesterålskommunene å kunne tilby
opplevelsesaktiviteter som fremmer innbyggernes bruk av vår flotte natur. Naturopplevelser er
også definert som viktig satsningsområdet for reiseliv i hele regionen. Naturopplevelser er ikke
ensidig betinget av fysisk aktivitet. Naturopplevelser defineres som; Opphold i friluft med sikte på
rekreasjon og opplevelser i naturens omgivelser.

1.5.4 Friluftsliv
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med
sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kultur- og kirkedepartementet har valgt å la friluftsliv
inngå i begrepet fysisk aktivitet:
- Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten.
- Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening.
- I kommunens arealdel er friluftsområder oftest LNF- områder (Landbruks-, Natur og
Friluftsområder.

1.5.5 Friområde
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn rekreasjon og
opphold

1.5.6 Anleggskategorier statlige spillemidler o.a.
-

-

-

Ordinære anlegg:
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer frem av «bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet».
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for
idrettsorganisasjoner.
Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende
i tilknytning til bo- og eller oppholdsområder.
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige.
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg.
Nasjonale anlegg
Anlegg som etter egne kriterier satt av kulturdepartementet som er aktuelle anlegg for
etablering som nasjonalanlegg. Gjelder hovedsakelig for anlegg for presentasjon av
internasjonal eliteidrett i Norge og være arena for internasjonale mesterskap og
konkurranser i Norge

1.5.7 Statlig sikring friluftsområder
Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødepartementet om økonomisk støtte til å
sikre seg råderett over friluftsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Slik kan
viktige friluftsområder ivaretas og tilrettelegges for dagen og framtidige generasjoner. Når
kommunen eller friluftsområdet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og
tilsynsansvar for området. Staten bidrar med økonomi til de statlig sikrede områdene, både i form
av grunnerverv og tiltak som planlegges gjennomført for å sikre allmennheten tilgang m.v. Dette
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gjennom tilretteleggingsmidler gjennom Miljødirektoratet for å gjøre tiltak i området (som parkering,
toaletter, løyper, apparater mm) for å sikre folk gode friluftsopplevelser i nærheten av der de bor.
Prioritet gis søknader som er forankret i vedtatte planer etter plan – og bygningsloven.
I Nordland er det få søknader om statlig sikring av friluftsområder. Det vil være både i
kommunenes og i allmennhetens interesse å sikre friluftsområder, gjerne koblet opp mot andre
forhold som kulturminner mv.

1.6 Forhold til andre kommunale planer
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser må ses og koordineres opp mot andre
relevante planer i kommunen. Dette både eksisterende planer og planer som utarbeides i
perioden. Å lykkes med en helhetlig planlagt tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser
for alle innbyggerne i kommunen krever systematikk og oversikt på tvers av sektorer. Særlig
relevante planer som har betydning for folkehelsa er hvordan vi ivaretar et helsefremmende og
forebyggende fokus knyttet til
- Kommunens overordnede samfunnsplan
- Kommunens arealplan
- Planer som omhandler oppvekst (både kommunedelplaner og temaplaner)
- Planer som omhandler omsorg (både kommunedelplaner og temaplaner)
- Reguleringsplaner
- Trafikksikkerhetsplanen
- Regional masterplan for reiseliv
- Planer og utviklingsoppgaver i samarbeid mellom kommunene og Vesterålen friluftsråd
- Kommunens kulturminneplan
- Kommunens økonomiplan og årsbudsjett

1.7 Minstekrav til planen
Planen følger departementes minstekrav til innhold i planen slik det fremgår i kortveileder til
kommunal plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse – «fra anlegg til aktivitet».
(Kilde: Kulturdepartementets minimumskrav til anlegg)

2.0 Resultatvurdering av forrige plan 2014 - 2020
Her presenteres de aktiviteter/tiltak som fremmer fysisk aktivitet og naturopplevelser i Øksnes
kommune, forankret og driftet i perioden både utenom og del av organiserte idrettsaktiviteter
gjennom idrettens klubber.
Tiltakene er forankret økonomisk i årsbudsjetter til de enkelte enheter som er involvert i forbindelse
med kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. Noen tiltak har vært finansiert
gjennom kommunens samarbeidsavtale på folkehelse i perioden. Andre tiltak er utelukkende
basert på frivillig innsats. Oversikten under er ny og viser også tiltak som ikke nødvendigvis er
kommet som et resultat av forrige plan, men som er aktiviteter som er i drift og viktige å løfte frem
eksisterer i kommunen. Tiltakene er utviklet i tråd med forrige plans målsettinger og kommunens
generelle satsning på folkehelse.

2.1 Aktiviter og tiltak i perioden
Aktivitet/tiltak
Åpen hall
Lavterskeltilbud (gratis).
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Beskrivelse
Åpent for ungdommer en
gang i måneden eller mer
(varierer litt).

Ansvar
Foreldregruppe / Øksnes
Idrettsråd i samarbeid med
frivillige i klubber mfl.
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Ferieklubb mellomtrinnet.

1 - 2 ukers ferieklubb med
fokus på friluftslivsaktiviteter

Friluftsskole
mellomtrinnet.
Aktiv ungdom
Lavterskeltilbud (gratis).

Ferietilbud for barn 10-13 år.
1 uke. Friluftsaktiviteter.
Organisert tilbud om fysisk
aktivitet (med puls) 2 dager i
uken rettet mot ungdom som
er inaktive på fritiden.
Guttegruppe og
jentegruppe.
Det har vært prøvd ut og
utviklet flere tiltak som har
vært rettet mot å forhindre at
barn og unge ikke deltar
pga. økonomi.
Denne utfordringen er ikke
«løst» god nok. Øksnes
Idrettsråd disponerer i dag
et fond til slik utjamning for
den organiserte idretten.
Kommunen har et godt
utstyrslager for utlån og
utleie.

Sosial ulikhet – særskilte
virkemidler økonomi.

Aktivitetslager («BUA»).
Fysisk aktivitet og
friluftsaktiviteter.
Helsefremmende
barnehager.

Helsefremmende skoler.

Sterk og stødig.
Seniordans.
Medvirkning innbyggere
alle aldre.

Aktivitetsvenn.

Det pågår sluttarbeid med
godkjenning alle
barnehager. De fleste vil
godkjennes etter gjeldende
kriterier i 2020.
Sluttarbeid pågår forut for
godkjenning, forventes
godkjent etter gjeldende
kriterier 2020/21.
Ukentlig treningstilbud til
seniorer med utdannede,
frivillige instruktører.
Ukentlig tilbud med
instruktør for seniordans.
Det er gjennomført en rekke
innspills – og
medvirkningsprosesser i
perioden. Redegjort for i
planens pkt. 3.2
Tiltak under planlegging.
Aktivitetsvenner har
gjennomført kurs i 2020.

Øksnes kommune v/kultur 1
uke de senere årene, etter
etablering Friluftsskolen.
Vesterålen Friluftsråd.
Samarbeid mellom
folkehelse, skolene, psykisk
helse/rustjenesten og
helsestasjonen.
Øksnes kommune, Øksnes
Idrettsråd, de enkelte
klubbene/lagene med flere.

Øksnes kommune v/
Øksnes frivilligsentral.
Øksnes kommune i
samarbeid med
barnehagene og
folkehelseavdelingen i
Nordland Fylkekommune.
Øksnes kommune v/skolene
i samarbeid med
folkehelseavdelingen i
Nordland fylkeskommune.
Øksnes kommune v/
kommunalfysioterapeut i
samarbeid med Folkehelse.
Øksnes pensjonistforening.
Øksnes kommune v/ enhet
kultur og fritid, rådmannen
m/flere i forbindelse med
revisjon av kommunens
samfunnsplan
Frivilligsentralen i Øksnes
kommune i samarbeid med
hukommelsesteamet mfl.

2.1.1 Helsefremmende barnehager og skoler
Det har vært utviklet flere nye tiltak og aktiviteter i perioden som fremmer fysisk aktivitet i
befolkningen og som har vært driftet og implementert i den kommunale virksomheten i forutgående
planperiode. Den nye folkehelselovgivningen og samarbeidsavtalene som har vært mellom Øksnes
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kommune og har vært «drivende» for denne utviklingen. Gjennom universelle tiltak som
helsefremmende barnehager og skoler, er dette eksempler på systematiske tiltak som forbedrer
folkehelsa på sikt. Det er en viktig strategi, som også er kommunalt forankret gjennom
kommunestyrevedtak allerede i 2014.
Resultatvurdering: Det har vært jobbet med å implementere krav som stilles forut for godkjenning
av helsefremmende skoler og barnehager over tid. Det forventes at alle barnehagene og skolene
er godkjente i løpet av skole – og barnehageårene 2020 - 21. Å arbeide systematisk med
vedlikehold rundt kriteriesettene for helsefremmende barnehager og skoler utvikles videre bør
prioriteres sterkt fremover som et strategisk virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet – og
naturopplevelser i barne – og ungdomsbefolkningen.

2.1.2 Aktiv ungdom
Aktiv ungdom er et populært sekundærforebyggende tiltak. Ungdom som er fysisk inaktive og i
begrenset grad deltar på organiserte fritids- og friluftsaktiviteter er målgruppe.
Resultatvurdering: Tilbudet viser seg å både være viktig for trivsel og sosial tilhørighet og har god
fysisk/psykisk effekt, dette viser flere tidligere evalueringer av tiltaket. Flere kommer i fysisk
aktivitet, og fortsetter med å være fysisk aktive også etter de har sluttet i Aktiv ungdom. Til
sammen deltar mellom 15 og 20 ungdommer årlig på Aktiv ungdoms treningstilbud. Tiltaket startet
opp i 2015.
Tilbudet anbefales sterkt videreføres og videreutvikles som viktig del av å nå ut til noen av andelen
ungdommer som ikke deltar i noen form for organisert idretts- og friluftsaktiviteter.

2.1.3 Sterk og stødig – seniorer
I 2018 ble det startet opp to grupper med inntil 20 deltakere pr gruppe. Tilbudet er svært populært,
og ble etter lansering, raskt fylt opp med treningsvillige- og motiverte seniorer. To kursede frivillige
instruktører samt kommunal fysioterapeut gjorde dette mulig. Kommunens fysioterapeut
koordinerer inntak etter henvendelser og gir veiledning og oppfølging til de frivillige instruktørene.
Pr i dag har vi 3 utdannede frivillige instruktører, behovet og ønske om å starte flere grupper er
stort. Tiltaket er et universelt tiltak, men har begrensninger med tanke på kapasitet og kompetanse
av frivillige instruktører, samt forutsetter fysioterapeut til en hver tid som har kompetansekravene til
tiltaket. Det er investert i kompetanse og utstyr for å få dette tiltaket opp å gå i perioden 2017 2019 og det har vært utviklet i samarbeid mellom folkehelse og kommunal fysioterapeut. Tiltaket er
delvis realisert gjennom midler via samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune på
folkehelseområdet. Det er en liten egenandel for å delta på tilbudet. (kjøp av treningskort).
Resultatvurdering: Forskningsbasert effekt er grunnlaget for treningsopplegget som anvendes i
tiltaket. Evalueringer underveis viser effekt på individnivå for deltakerne og vil ha effekt på
samfunnsnivå med utgangspunkt i bedre fysisk helse lenger og utsatt behov i tid for
institusjonsomsorg for en andel av deltakerne. Tiltaket anbefales sterkt videreført og utvides med
flere frivillige instruktører for å kunne gi tilbud til mer enn dagens nivå. Tiltaket vil, om det
opprettholdes, gi samfunnsgevinst både på kort og lang sikt.

2.1.4 Seniordans
Øksnes pensjonistforening har tilbud om seniordans. Det leies inn godkjent instruktør fra Sortland.
Tilbudet er et viktig, helsefremmende aktivitetstilbud (lavterskel). Fra kommunens side er rollen å
bistå pensjonistforening til å kunne drive tilbudet i egnede lokaler og med annet som kreves for at
tilbudet skal bestå. Tilbudet annonseres på frivillighetssentralens hjemmeside i Øksnes.
Resultatvurdering: Viktig frivillig drevet tiltak hvor kommunens rolle bør være å bidra til at tilbudet
opprettholdes i samarbeid med Øksnes pensjonistforening. Variasjon i tilbud til seniorene er like
viktig som i den yngre befolkningen. Tilbud til seniorer, spesielt den eldste befolkningen er viktig å
prioritere innsats på rent samfunnsøkonomisk.
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2.2 Nåsituasjonen tilbud og aktiviteter organisert gjennom idretten (NIF) mfl
Øksnes kommune har 1. januar 2020 registrert 7 idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund -med grener
som trim, fotball, ski, turn, tennis, motorsport og volleyball representert.
Tabellene nedenfor viser antall registrerte medlemmer i organiserte idrettslag – og klubber de 2 siste årene
og hvordan medlemmene fordeler seg på alder (slått sammen for kjønn) I tillegg er det tatt med to
Vesterålsklubber som har medlemmer fra Øksnes, men er medlemmer i andre kommuner.
2.2.1 Oversikt antall barn og unge og voksne organisert idrett i Øksnes 2018 og 2019
(Kilde: Idrettsforbundet Nordland Idrettskrets)
ÅR/ KLUBB
Ant.medl

2018
0-5
år

2019
0-5
år

2018
6-12
år

2019
6-12
år

2019
13-19
år

28

2018
1319
år
26

2019
2025
år
8

2018
26 +
år

2019
26 +
år

Sum
2018
Medl

Sum
2019
Medl

29

2018
2025
år
5

Alsvåg IL

0

0

30

38

30

99

105

Morild IL

0

0

33

30

60

73

53

46

108

124

254

273

Myre
Turnforening
NMK
Vesterålen
Øksil

21

20

27

13

10

7

3

1

14

26

75

57

0

0

0

0

0

0

0

0

4

9

4

9

0

18

61

50

64

59

8

1

24

33

157

161

Øksnes
Skytterklubb
Øksnes
Tennisklubb
Lag annen
kommune
Sortland
Taekwon-do
Vesterålen
sykkelklubb
SUM
TOTALT
Fordelt alder
og samlet

0

0

0

0

0

0

2

1

26

19

28

20

0

0

4

3

11

12

0

0

15

13

30

28

2

21

40

19

155

143

4

171

184

7

71

57

229

254

32

647

685

Som det fremgår av tabell over er det til sammen 9 aktive klubber i Øksnes innenfor den
organiserte idretten, som bidrar med tilbud om fysisk aktivitet innenfor sine aktivitetsområder, både
til barn og voksne gjennom året. Når det gjelder NMK Vesterålens motorsportanlegg på Klo som er
registrert i NIF, tilbys det ikke løpende, ukentlig aktivitet på anlegget.
Det er velkomment og flott å merke seg at Sortland Taekwon-do klubb har etablert seg med
treninger i Øksnes 2 dager i uka. På relativt kort tid har de fått opp god aktivitet, og har sin
hovedvekt av medlemmer i aldersgruppen 6 - 12 år. De representerer et godt supplement og tilbud
i Øksnes.
Det er også verd å anmerke at Øksil i 2019 har startet opp med tilbud til barn under 6 år. Det er et
uttrykt behov fra småbarnsforeldre om flere tilbud til den yngste aldersgruppen av barn i Øksnes på
fritiden.
Vurdering: Idrettslagene jobber godt i kommunen, og har gode tilbud til de som ønsker å drive med
aktiviter som tilbys gjennom de organiserte idrettsklubber. I en kommune med synkende barnetall
er det i idrettens interesse og motivasjon å jobbe mot at barn og ungdom ikke dropper ut av
10
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aktivitetstilbudene. I ungdomsgruppen spesielt er det et stort potensiale for å rekruttere flere, da vi
vet at mange ikke deltar i noen form for organisert idrett eller fritidstilbud i kommunen.

2.2 Øksnes idrettråd
Øksnes idrettsråd er kommunens formelle samarbeidsorgan når det kommer til den organiserte
idretten. Samarbeidet er godt mellom kommunen og rådet, og man forsøker å møtes fysisk 2
ganger i året. Det er imidlertid kontakt på telefon og mail ved behov. Idrettsrådet har en fast
representant i Øksnes kommunes frivilligråd, som ble etablert i forbindelse med kommunal drift av
Frivilligsentralen.
Øksnes idrettsråd disponerer en øremerket sum penger på fond, som disponeres til sosial
utjamning. Trenere i klubbene (eller andre instanser) melder behov for å dekke kontingenter, utstyr
ol til barn og unge. Idrettslagene skal gi informasjon til foreldre og barn/ungdom om at denne
ordningen eksisterer. Dette administreres på en enkel måte mellom idrettslagene og Idrettsrådet
(anonymt). Flere idrettslag har høy oppmerksomhet rundt sosial ulikhet og har et blikk for tiltak som
bidrar til at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse. Ordningen som Idrettsrådet har er
trolig ikke like kjent i alle klubbene enda, ut fra tilbakemeldinger. Fondet er opprinnelig bygget opp
via salg av en bok som forfatterne av boka øremerket til slikt fond. I 2019 bevilget Øksnes
kommune en sum til fondet gjennom øremerket tilskudd i budsjett for 2019 som var rettet mot
sosial utjamning fritidsaktiviteter. Her fikk Idrettsrådet tildelt halvparten av øremerket tilskudd i
kommunebudsjettet for 2019 med formål å bidra til sosial utjamning og fritidsdeltakelse. (Ref: sak
19/536 om fordeling og retningslinjer mm for ordningen i Hovedutvalget for skole og kultur (HUSK).
Denne ordningen er ikke prioritert i 2020 budsjettet, og fikk ingen tildeling.

2.3 Lavterskel utstyrslager fysisk aktivitet og naturopplevelser
Øksnes kommune har over mange år opparbeidet et godt utstyrslager som lånes ut til en symbolsk
sum til hele befolkningen. Det er utstyr både for sommer og vinteraktiviteter. Ansvaret for utlån har
tidligere vært lagt til hhv Myre skole og Alsvåg skole de senere årene. Her har også lageret vært
for utstyr. Etter ungdomsskoletrinnet i Alsvåg ble overført til Myre skole, er det oppstått et vakuum
mht. å ta ansvar for driften. Det jobbes aktivt med å finne en løsning på dette, inkludert finne en ny
plass å oppbevare lageret i Myre sentrum. Dette må få sin løsning raskt.
Vurdering: Utstyrslageret kommune har er velutstyrt, men lite i bruk pr tid. I de siste årene er dette
lageret ikke så kjent, en «hemmelig skatt» ettersom det i liten grad er benyttet av andre enn
skolene som vet at det finnes. Det er helt nødvendig at ny lokalisering i sentrum og drift av lageret
finner sin løsning i 2021 for at det skal fungere etter intensjonene og være tilgjengelig for
allmennheten i større grad enn status har vært i 2018/2019.

2.4 Aktører og tiltak som motiverer, stimulerer og organisere for fysisk aktivitet og
naturopplevelser i Øksnes utover tilbud i regi av den organiserte idretten
2.4.1 Lag, foreninger og ildsjeler
I tillegg til den organiserte aktiviteten idrettslagene driver, er det en rekke foreninger og lag som
legger til rette for egenmotivert fysisk aktivitet – og naturopplevelser. Det er både enkeltpersoner
(ildsjelene) og gjennom organiserte lag og foreninger i Øksnes som er viktige aktører for å fremme
fysisk aktivitet både i hele kommunen og i sine nærmiljøer. Mange av disse foreningene har barn –
og unge som målgruppe for tilbud og aktiviteter i regi av aktivitetene de legger til rette for. Dette
gjelder også dels når det kommer til tilbud for personer med ulike funksjonsnedsettelser.
Eksempler på noen av disse viktige aktørene er organisasjoner og foreninger som Øksnes Jeger
og fisk, Speiderne, Øksnes kystlag, grende – og bygdelagene som Strengelvåg vel, Alsvåg vel,
foreningen Gisløystranda for alle og en rekke andre velforeninger. FAU- ene ved de enkelte
skolene gjennom foreldregruppa, Mental helse osv. er eksempler på de mange lag, foreninger og
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interesseorganisasjoner i Øksnes som er aktive og tar del i dette samfunnsoppdraget. I tillegg
kommer en rekke enkeltpersoner som frivillig står på gjennom året både innenfor organisert
idrettsliv og natur- og friluftsliv med å legge til rette for fysisk aktivitet i befolkningen.

2.4.2 Tilbud fysisk aktivitet til personer med funksjonsnedsettelse
Det er et generelt inntrykk at det ikke er mye som er tilrettelagt av organiserte idrettstilbud gjennom
idrettslagene når det gjelder tilbud om fysisk aktivitet til personer med funksjonsnedsettelse. Dette
for alle alderskategorier. Når det gjelder tilbud utenom idretten fra andre lag og foreninger i
kommunen, gir Øksnes-speiderne et særlig om aktivitetstilbud til både barn og voksne med
funksjonsnedsettelse og har tilrettelagt godt for dette.
Vurdering: Et Øksnes-samfunn som har som mål av seg å være et inkluderende samfunn for alle,
har potensiale til å inkludere flere barn, unge og voksne innenfor det organiserte idretts- og
organisasjonslivet i Øksnes som er knyttet opp mot fysisk aktivitet- og naturopplevelser ut over det
som tilbys i dag. Tilsvarende gjelder dette også for kommunal planlegging av universelle anlegg,
både innendørs og utendørs sosiale møteplasser som fremmer aktivitet.

2.4.3 Tilskuddsportalen
Kommunen v/enhet kultur og fritid hvor også Øksnes Frivilligsentral er lagt organisatorisk, inngikk i
2018 avtale om å bruke Tiliskuddsportalen (www.tilskuddsportalen.no) Dette gir gratis tilgang for
alle lokale lag og foreninger i kommunen til å kunne være oppdatert på ulike tilskuddsordninger og
søke midler. Kommunen er 1 av ca 150 kommuner i Norge som har valgt å prioritere ressurser til
dette formålet.

2.4.4 Gratis leie lokaler Øksnes kommune barn og unge
Øksnes kommune har over mange år hatt gratis leie av haller, gymsaler mv til aktiviteter for barn
og unge organisert av idretten eller andre opp til 16 år.

2.4.5 Vesterålen Friluftsråd
Vesterålen friluftsråd er eid og driftet av Vesterålskommunene. Fra 1.1.2021 organiseres
Vesterålen friluftsråd som et oppgavefellesskap (jfr. ny kommunelov). Denne omorganiseringen gir
nye muligheter for nytenkning – og utvikling i hele Vesterålen. Gjennom generalforsamling og
oppnevnte styrerepresentanter er det opp til kommunene å videreutvikle Vesterålen friluftsråd i tråd
med behov i kommunene på friluftsområdet. Vesterålen friluftsråd har vært, og vil være en viktig
samarbeidsaktør for å jobbe for utvikling av friluftsområder – og aktiviteter i hele Vesterålen.
Vurdering: Det er viktig at kommunen tar en aktiv rolle i 2021 når ny organisering og oppgaver skal
utvikles. Både i å samarbeide målrettet om felles prosjekter og å avklare tydelig oppgavefordeling
mellom kommunene og Friluftsrådet. Det er et betydelig potensiale for Øksnes kommune å ha et
målrettet samarbeid og koordinering med Vesterålen friluftsråd for å realisere friluftstilbud også i
vår kommune. Koordinering og samarbeid med de andre Vesterålskommunen er også viktig både
for oss som bor i regionen og for besøkende / tilreisende. Slik vil regionen kunne stå samlet som
en region som satser på folkehelse, bærekraft og tilrettelegger for muligheter til gode
friluftsopplevelser som inkluderer alle innbyggerne i Vesterålen. Friluftsrådets rolle tangerer også
tett opp mot planlagte reiselivs-utvikling i regionen og den enkelte kommune, og kan gis en viktig
rolle også på dette området.

2.4.6 Kommersielle tilretteleggere for fysisk aktivitet og naturopplevelser
Det er to treningssentre i Myre sentrum som tilbyr treningstilbud til hele befolkningen med
kvalifisert personell og oppfølging. Sentrene tilbyr på dagtid behandlingstilbud i form av fysioterapi,
ulike former for gruppetrening, generell styrke – og kondisjonstrening mm
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Innenfor naturopplevelser er det flere selskaper som i tilknytning til reiselivsnæringen tilbyr ulike
aktivitets- og naturbaserte opplevelser rettet mot turister og innbyggerne. Her forventes en utvikling
mht. sesongbaserte aktiviteter ut over sommersesongen. (Jfr. utviklingen på vinterturisme i Nord)

2.5 Anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv i Øksnes
Her presenteres en oversikt for de mest benyttede idretts- og friluftsanleggene i kommunen. Listen
er ikke komplett. Det finnes en rekke mindre turløyper, topper på friluftsområdene i Øksnes som
ikke nødvendigvis fremkommer verken i anleggsregisteret eller som kommunen har en helhetlig
oversikt over. Her presenteres i hovedsak anlegg som har mottatt delfinansiering gjennom
spillemidler. Viktig å merke seg er at anlegg som finansieres gjennom spillemiddelordningen er det
krav til 40 års bruk av for allmennheten. Dette må hensynstas når det gjelder planlegging og
gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold av anlegg som har mottatt spillemidler.
Det finnes en detaljert oversikt over anlegg som har fått tildelt spillemidler i Øksnes i
anleggsregisteret. Denne finnes hos enhetsleder for kultur og fritid.

2.5.1 Myre sentrum / Sommarøy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Øksnes idrettspark – flerbrukshall, garderobeanlegg, kunstgressbane, grusbane
friidrettsområde.
Morildhallen – treningshall for fotball.
3 ballbinger.
Klatrejungel Myre skole.
Svømmebasseng Myre skole 12,5 m.
Lysløype med skileiksanlegg og aktivitetsområdet Bjørkeskogen.
Turløyper til Myrtinden og Øvergårdsfjellet.
Sommarøy skole – ball-løkke, sandvolleyball (skolen nedlagt i 2017/18).
Turløype Reinøyssund.
Øysanden og Gossesanden (ikke spesielt tilrettelagt).
Tretinddalen skytterhus og bane (100 m).

2.5.2 Alsvåg & omegn
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alsvåg skole – sandvolleyball, asfaltert aktivitetsanlegg, ball-binge, gymsal,
svømmebasseng 12,5 m (ikke i bruk).
Tennishall med garderobeanlegg, utendørs tennisbane
Fotballbane, grus med klubbhus.
Lysløype med barmarkstrassè, oppkjørte løyper hele vinteren.
Alpinanlegg med skitrekk.
Tilrettelagt fiskeplass, rullestolanlegg, Alsvågvassdraget.
Badeplass ved Sørvågvatnet, rullestoltrassè.
Badeplass Meløystranda (ikke tilrettelagt).
Turløype Nonskollen.
Turløype vannverket.

2.5.3 Strengelvåg
o
o
o
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Strengelvåg skole – fotballøkke, ball-binge og øvrig tilrettelagt lekeareal (skole nedlagt
2018).
Anlegget: Tilrettelagt turløype på det gamle moloanlegget mellom Strengelvåg og Klo.
Kutråkket Strengelvåg: 1800 meter tursti, tilrettelagt.
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2.5.4 Gisløy
o
o

Gisløystranda, tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse, omkledningshus,
enkelt kjøkken med sitteplasser mm.
Tursti til Gisløyskaga (kulturminner starten av løypa).

2.5.5 Klo
o
o
o

Motorsportsanlegg med bilcross, ATV, scooterløype og street-legal. Klubbhus.
Komarka – skogsvei, turtrassè, delvis oppkjørte løyper på vintertid.
Ball-løkke, Klo grendehus.

2.5.6 Stø
o
o

Dronningruta – Stø – Nyksund. Merket turområde. Igangsatt arbeid for å bli godkjent
som Nasjonal turiststi fra 2017 i samarbeid med Miljødirektoratet.
Skipssanden/Enge – stor gapahuk.

2.5.7 Romset/Sandset/Kavåsen
o

Ballbinger ( )

2.5.8 Dronningruta Stø – Nyksund
Kommunestyret i Øksnes kommune vedtok i sak 091/17 at Øksnes kommune skulle søke om å få
«Dronningruta» godkjent som nasjonal turiststi. Kommunen søkte om prosjektmidler som del av
denne prosessen første gang i 2018 fra Miljødirektoratet og mottok midler til forprosjekt. Siden har
man mottatt midler hvert år for å kunne arbeide seg frem til endelig status. I 2020. Det vises til
egen hjemmeside www.dronningruta.no for utfyllende opplysninger.

2.6 Realiserte anlegg i forrige planperiode (2014 – 2020)
Følgende anlegg er realisert ved hjelp av spillemidler i perioden 2016 – 2020:
Type anlegg
OA Øksneshallen
OA Øksneshallen
NM Kutråkket

Tildelt spillemidler
år
2020
2019
2017

Status

Kommentar

Ferdigsstilt
Ferdigsstilt
Ferdigsstil

Renovering tak
Renovering tak
1,8 km tursti

3.0 Kunnskap og innspill, statistikk og innspill fra medvirkningsprosesser innbyggerne med relevans til
kommunedelplanen
3.1 Folkehelsestatistikk – relevante uttrekk for planen
Her presenteres sentrale utviklingstrekk i kommunen på folkehelseområdet, oversikt over
eksisterende tilbud i kommunen, innspill og ønsker som er kommer i forbindelse med
medvirkningsprosesser for anlegg og aktiviteter på de områdene planen omhandler.
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3.1.1 Befolkningsutvikling i Øksnes – nedgang i barne- og ungdomsbefolkningen
Øksnes har hatt en stabil, men gradvis synkende befolkningsutvikling sett i et 30 års perspektiv.
Den siste 10-års perioden synker andelen barn og ungdom i befolkningen. I 2020 var det 1056
barn og unge i aldersgruppen 0-17 år. I 2020 var tilsvarende antall 816. Andelen barn- og unge i
befolkningen i denne aldersgruppen utgjør en nedgang på 5,3% i løpet av siste 10-årsperiode.

Innbyggerutvikling 2010‐2020 Øksnes fordelt på barn(0‐17 år)
og voksnes (18 år +) og totalt
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

0‐17 år

18 år +

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

(Kilde: SSB tabell nr. 07459)
I elektronisk dokument: Hold musepeker over søyler, da fremkommer tall.

3.1.2 Sosial ulikhet Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, 2013 – 2018
Barnefattigdom, andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekter, er økende i
Norge. I Øksnes har vi statistisk en høyere andel barn og unge dette gjelder for, sammenlignet
med gjennomsnittstall for Nordland fylke og på landsbasis de seinere årene. Dette er en viktig
kunnskap å ha med i planlegging av både anlegg og aktiviteter som skal motivere til økt fysisk
aktivitet og stimulere til helsefremmende aktiviteter på tvers av sektorer. (Kilde: Buf-dir)
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For 2018 viser tilsvarende statistikk at andelen barn og unge i aldersgruppen 0-17 år som vokser
opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt «biter seg fast» på ca. 12%. Tar en utgangspunkt i
antall barn og unge i aldersgruppen 0-17 år i 2020 (816 barn og unge) og at 12% fortsatt er
gjeldende for kommunen, utgjør dette 98 barn i vår kommune i 2020 som lever i husholdninger
med vedvarende lavinntekt. Øksnes har videre en høyere andel unge som er uføretrygdet i
aldersgruppen 18 – 34 år, sammenlignet med gjennomsnitt for Nordland og landstall. (Kilde:
revidert kunnskapsgrunnlag 2020- 2023).

3.1.3 Ungdom i Øksnes – relevant egenrapportering fra Ungdata
I følge ungdataundersøkelsene gjennomfør i 2015, 2018 og 2019 på ungdomsskoletrinnet i
Øksnes viser tall gitt av ungdommene selv at andelen som er med i organiserte idrettsaktiviteter
synker.
Andel av ungdommer på ungdomskoletrinnet i Øksnes som ikke deltar i organisert idrett:
År

% andel som ikke deltar

2015
2018
2019

39 %
41 %
45 %

Antall beregnet ut fra
antall som deltok i
undersøkelsene
62 elever ( 160 svar)
61 elever ( 149 svar)
57 elever (126 svar)

Som tabellen viser er trenden synkende for ungdoms deltakelse på ungdomsskoletrinnet målt over
4 år. Vi har hatt høy deltakelse på Ungdataundersøkelsene i Øksnes, tallene anses derfor som
sikre. Det er en utfordring i å snu denne trenden dersom idrettslagene skal klare å opprettholde
tilbud innenfor sine områder. Vi ser av grunnlagsmaterialet at det er særlig på 9. klassetrinn mange
faller fra, og flere jenter enn gutter. Og vi vet også fra andre undersøkelser at denne trenden
forsterker seg ved overgang til videregående skole og påfølgende år. Verdt å merke seg er det at
hele 38% svarer at de etter fylte 10 år ikke har deltatt i organiserte klubber, lag eller foreninger
(ikke bare idrett), men har vært med tidligere.
På spørsmål hvordan ungdom opplever tilbud om idrettsanlegg i Øksnes, svarer hhv. 68% av
ungdommene i 2019 at det er nokså bra eller svært bra, 18% svarer verken bra eller dårlig, mens
14% av ungdommene svarer at de opplever tilbudet i Øksnes hva angår idrettsanlegg som nokså
dårlig/svært dårlig. De er også spurt om hvordan de opplever lokaler for å treffe andre unge på
fritiden. Her svarer hele 29% at de opplever dette som nokså dårlig eller svært dårlig.
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Andel av ungdommer på ungdomsskoletrinnet i Øksnes – egenmotivert- og basert fysisk aktivitet
og trening
År
2015
2018
2019

Trener i et
idrettslag
55%
52%
46%

Trener på
egenhånd
51%
52%
52%

Trener på
treningsstudio
30%
38%
39%

Det disse tallene forteller oss er, er trolig at både ungdommer som er tilknyttet organisert idrett og
en del som ikke er det, rapporterer at de trener fysisk aktivt (med puls) minst en gang eller mer.
Dette i forbindelse med, og på, andre arenaer enn det den organiserte idretten representerer. Det
er en relativt høy andel av den yngste ungdomsbefolkningen som rapporterer at de trener på
treningssenter økende i omfang. Mens det i 2019 var 45% av ungdommene som ikke deltar i
organisert idrett, er det 52% som oppgir at de trener på egen hånd og 39% som oppgir at de trener
på treningsstudio. Hvor mange ungdommer fra gruppen som har oppgitt at de ikke deltar i
organisert idrett er representert i disse statistikkene er imidlertid uvisst. Det antas at i gruppen som
deltar i organisert idrett både trener på egenhånd og på treningsstudio. Oppsummert må det,
uansett, kunne slås fast at det allikevel er en høy andel av ungdommer i aldersgruppen 13-16 år
som i liten grad driver med fysisk aktivitet ukentlig ut over det som er organisert i skolen.

3.1.4 Mediebruk og skjermtid
Digitale medier er i dag en sentral del i hverdagen som det tidsmessig brukes mye tid på. Dette
både i forbindelse med skolearbeid og på fritiden. Gjennom ungdataundersøkelsene har vi nå god
lokal kunnskap når det gjelder faktisk bruk av timer framfor skjerm i løpet av ei vanlig uke. Andelen
timer foran skjerm øker med økende alder blant barn og unge. Fra ungdataundersøkelsen i 2019
rapporterer 72% av ungdommene i Øksnes på ungdomsskoletrinnet at de bruker mer enn 3 timer
eller mer daglig foran skjerm. Dette er utenom skoletid. Halvparten av de rapporterer at de bruker
mer enn 4 timer daglig foran skjerm. Gutter bruker noe mer tid enn jenter.
Øksnes-ungdommen bruker 15% mer tid foran skjerm sammenlignet med gjennomsnittlige
landstall i 2019 i gruppene som rapporterer å bruke 3 timer eller mer daglig.
Sett i sammenheng med andelen som i liten grad rapporterer at de er fysisk aktive, er
konsekvensene av denne utviklingen bekymringsfull mht. økende inaktivitet som konsekvens.

3.1.5 Overvekt og fedme
Tilgjengelig statistikk tilbake fra 2013 viser over tid en høyere forekomst av overvekt og fedme i
befolkningen, sammenlignet med fylkesgjennomsnitt for Nordland og for landet.
På gjennomsnittsmålinger for perioden 2014 – 2017 er det 38% av 17 åringene i kommunen som
har overvekt – og eller fedme utfordringer.
Tilsvarende andel for fylkesgjennomsnittet er 28% og for landet på 23%.
For 2019 viser tilsvarende tall 35% for Øksnes, 28% for fylket og 22% for landet som helhet.
Ovevekt og fedme er, og har vært en nasjonal folkehelseutfordring over tid. Økende grad av
inaktivitet i befolkningen er trolig en av flere forklaringer som knyttes til økningen av overvekt og
fedme i den vestlige del av verden.

3.1.6 Foreldres syn på fritidstilbud til barn i Øksnes – aldersgruppen 3-10 år
Våren 2019 ble det gjennomført en større småbarns-undersøkelse til småbarnsforeldre i Øksnes i
form av en questback på nett. Blant spørsmål småbarnsforeldrene ble spurt om var både hvor
fornøyde de var med kultur- og fritidstilbud for barn i denne målgruppen og innspill til
fritidsaktiviteter de ønsket seg mm. I aldersgruppen totalt var det registrert 363 barn i 2019 i følge
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SSB. 110 respondenter svarte på undersøkelsen, og det var samme antall svar på spørsmål som
angikk barn i denne aldersgruppen. Forutsatt at det var en forelder pr barn i Øksnes som svarte, vil
det si at ca 30% av foreldrene i Øksnes deltok i småbarns-undersøkelsen.

3.1.7 Kultur og fritidstilbud i Øksnes – fra småbarnsundersøkelse i 2019
1. Hvor fornøyd er dere med kultur – og fritidstilbud for barn i aldersgruppen 3-10 år i Øksnes
på en skala fra 1-5 der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd? (N=110)
Skala 1 – 5 / 1 lavest – 5 høyest score
Målgrupper

1

2

3

4

5

Foreldre med barn både i barnehage
og SFO -alder
Foreldre med barn kun i
barnehagealder
Foreldre med barn kun i SFO-alder
Sum Kolonner 1-5 og total antall svar
Andel prosent samlet fordelt
score 1-5

10

10

19

7

4

Antall
svar
(N)
50

1

6

14

5

1

27

2
13
12%

2
18
16%

12
45
41%

15
2
33
27
7
110 (N)
24,5% 6,5% 100%

2. Er tilbud du/dere savner?
Fordeling foreldre med barn i
målgruppen 3-10 år som har svart
ja/nei
Foreldre med barn både i barnehage
og SFO -alder
Foreldre med barn kun i
barnehagealder
Foreldre med barn kun i SFO-alder
Sum alle kategorier og antall svar
Andel prosent Ja/Nei

Ja

Nei

27

23

Sum
antall
svar
50

13

14

27

16
56
51%

17
54
49%

33
110
100

Kostnadsnivået på fritidstilbud – er de et hinder for deltakelse?

Fordeling foreldre med barn i
målgruppen 3-10 år som har svart
ja/nei
Foreldre med barn både i
barnehage og SFO -alder
Foreldre med barn kun i
barnehagealder
Foreldre med barn kun i SFO-alder
Sum alle kategorier og antall svar

Ja

Nei

Sum
antall
svar
50

23
(46%)
3 (11%)

27
(54%)
24

10
(30%)
36
(33%)

23

33

74

110

27

Ca 1/3 del av småbarnsforeldrene som deltok, mente at kostnadsnivået generelt på fritidstilbud i
Øksnes er til hinder for deltakelse på aktiviteter, samlet i gruppen foreldre med barn i
aldersgruppen 3 – 10 år.
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3.1.8 Fysisk aktivitet i den voksne befolkningen
Helsedirektoratet har et ansvar for å følge utviklingen i fysisk aktivitet i befolkningen og gjennom
dette både rådgi og iverksette nasjonal politikk og anbefalinger om fysisk aktivitet. I en rapport fra
2014 refereres det til at rundt 2,7 millioner av den voksne befolkningen ikke oppfyller minimums
anbefalinger til ukentlig fysisk aktivitet. Nasjonale anbefalinger er kort oppsummer slik:
o

o
o

o
o
o

Voksnes bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller
minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan oppfylles med en
kombinasjon av moderat og høy intensitet.
Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne øke den
moderate fysiske aktivitetn inntil 300 minutter i uken, eller uføre inntil 150 minutter med
fysisk aktivitet av hly intensitet i uken eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy
intensitet.
Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i
uken.
Redusere sittestilling.
Personer over 65 år med nedsatt mobilitet anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og
styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og forhindre fall.
(Kilde: Helsedirektoratet 2014)

Nordland fylkeskommune var, som alle andre fylkeskommuner delaktige i en stor nasjonal
helseundersøkelse i 2020. En foreløpig rapport er nylig ferdigstilt som oppsummerer hovedtrekk
nasjonalt og fylkene i mellom. Det vil i kommende periode produseres med data som er aggregert
på kommunenivå ut fra denne undersøkelsen i løpet av denne planperioden

3.2 Innspill og medvirkning til planen
Det har vært arrangert en rekke innspills- og medvirkningsprosesser i perioden 2017 – 2020 som
har høy relevans for denne planer, det er gjort en prioritering og sammenstilling her.

3.2.1 Innspill kommet «Tenketank for idretts – og friluftsliv» fra møte 05.04.2017
I 2017 var det registrert at 41% av barn og unge i aldersgruppen 6-19 år deltok i organiserte
fritidsaktiviteter gjennom idrettslag tilsluttet NIF (Norsk Idrettsforbund). En høy andel sammenlignet
med landstall. Tross høy andel landstall, var det allikevel 59% i aldersgruppen som ikke deltok i
noen form for organisert idrett/ fysisk aktivitet gjennom idrettsforbundets klubber i Øksnes. Barn og
ungdom faller fra økende med alder.

3.2.2 Status og behov 2017 innspill fra tenketanken
o

o

o
o
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Det har lenge vært høyt trykk og press på kapasiteten for lagene å få timer i
eksisterende halltilbud i kjernetiden, spesielt i Øksneshallen. Behovet er større enn
etterspørselen, og dette gir lite rom for utvidelse av aktiviteter/nye aktiviteter.
Behov for å tilrettelegge for og utvikle tiltak som når ut til en økende andel inaktiv
befolkning i alle aldre. Dette gjelder både for organisert og ikke organisert fysisk
aktivitet.
Nye målgrupper kommer til i Øksnes, jfr både økt arbeidsinnvandring og flyktninger i
Øksnes som bosetter seg her for kortere eller lengre tid
For den organiserte idretten: Sikre kompetanse på trenersiden for alle aldersgrupper.
Spesielt når det gjelder barn og unge blir dette stadig viktigere.
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o

o

o

o

Kontingenter og kostnader med å delta i organiserte aktiviteter er utfordrende for flere i
Øksnes. Idrettsrådet disponerer et fond som kan gi støtte til aktiviteter, utstyr,
kontingenter o.l
Frivillig innsats er viktigere enn noen gang og etterspurt på en rekke områder i dag.
Hvordan kan vi bedre synliggjøre all frivillig innsats som gjøres, og ikke minst ta vare på
og stimulere til økt frivillighet i årene som kommer i Øksnes?
Idrettsrådet tar opp den prekære situasjonen rund bassengsituasjonen i Øksnes, og
framholder at prioritet nr. 1 når det gjelder anlegg i Øksnes er at man samler seg rundt
nytt basseng
Å legge til rette for allsidighet og mulighet for deltakelse på flere aktiviteter i tidlig alder
er viktig. Det er flere som ser på dette som en reell utfordring i Øksnes i dag. Spesielt
trekkes frem utviklingen med alt ballidrettene drives året rundt nå, sesongene er mer
eller mindre utvisket sammenlignet med tidligere. Dette melder flere gjør det ufordrende
å få tid til å være med på flere aktiviteter ganske langt ned i alder for de som er aktive i
ballidrettsmiljøene.

3.2.3. Innspill – behov for noe mer og for noe nytt
Nye aktiviteter:
Aktivitet
Idrettsskole for de minste barna
Roaktiviteter

Mer tilrettelegging generelt for lek og
fysisk aktivitet
Planlegge /tilrettelegge for
sammenhengende aktivitetsanlegg fra
Rådhusparken opp til
Bjørkeskogen/lysløype
Svømming på fritiden
Systematisk plan som bidrar til både å
øke kompetansen og rekruttere
treningsinstruktører i lag og foreninger
organisert idrett

Kommentar/innspill
Jfr. Idrettsskolene fra 1980-90 tallet
Få et romiljø opp å gå i Øksnes. Passer for
alle, hvor skulle ikke dette være muligheter
for det om ikke i Øksnes? Samrbeid flere
aktører i Øksnes må være mulig
Hensynta og egge til rette for tilrettelegging i
all utendørs planlegging/arealer for å
stimulere til egenmotivert fysisk aktivitet
spontant
Se i sammenheng med punkt over, bruke
anlegg som eksisterer for videre utvikling og
legge til rette for traffikale utfordringer og
universell tilrettelegging
Passer for mange, bidrar til å øke bredde i
tilbud
Er meldt behov og etterlyst både fra idretten
selv og fra foreldregruppa

Nye anlegg:
Type anlegg
Aktivitetspark i Myre sentrum, kombinert
med Tuftepark
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Kommentar
Planlegge for å få et godt lavterskelanlegg
som gir mulighet for trening og lek året
rundt for både barn, foreldre og som
inkluderer den eldste befolkningen. Se i
sammenheng med pågående arbeid med
klatrejungel ved Myre skole?
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Frøskelandsfjellet – Aktivitetsanlegg

Nytt basseng – Myre sentrum

Bygge sammenhengende 2 mils
aktivitetsanlegg som passer for alle.
Gapahuker og andre naturlige stoppesteder
som kan brukes både sommer og vinter.
Inkludere parkering og toalettanlegg.
Prosjekt for statlig sikring?
Siden 2017: Prioritert og nært forestående
realisering

Skate-anlegg
Klatrevegg tilknyttet Øksneshallen

3.2.4 Innspill fra småbarnsforeldrene i Øksnes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(Kilde: småbarnsundersøkelsen 2019)
All-idrettstilbud .
Idrettsskole inkludert friidrett.
Handball.
Alpint.
Helårs svømmetilbud/svømmeklubb/bassengtilbud (flest innspill på).
Offentlige, utendørs tilrettelagte lekeplasser/parker som er sikret trafikkmessig og tilrettelagt
både for voksne og barn som sosiale møteplasser (9).
Tuftepark.
Kvalitet på treningene for de minste enkelte tilbud, kompetanse.
Klatrepark.
Bedre kvalitet turn-tilbud til de miste.
Egen hall for turn.
Bedre fordeling av hall-tid i Øksneshallen, mer tilbud og tid til aktiviteter for de yngste.

3.2.5 Innspill flere medvirkningsarenaer tilknyttet arbeid med revisjon av kommunens
samfunnsdel av overordnet kommuneplan, ungdomsråd og mulighetsstudie skole- og
kulturkvartal.
Innspill
Nåsituasjon
God tilrettelegging
for frivillighet, stor
dugnadsånd og
frivillighet
Lite sosiale
møteplasser både
innendørs og
utendørs
Lite tilbud i helger
mht aktiviteter
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Innspill
Framtid

- Kulturhus / kulturarena
med dansesal
- Turområde i indre havn
- Havnepromenade m
park – tilrettelagt for
spasering
barnevogn/eldre mfl
- Trimpark a`la Kina
- Turistsesong aktiviteter

Medvirkningsarenaer
Workshop folk og
framtid
- Mulighetsstudie
kulturhus
- Workshop folk og
framtid
- Øksnes
ungdomsråd
- Medvirkning fra
skolene
samfunnsplan
- Innspillskafe
tilflyttere
- Gruppearbeid
flyktninger

Kommentar
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- Gode og
mangfoldige
organiserte
aktivitetstilbud for
den største
andelen av barn og
unge MEN det er
en gruppe barn og
ungdommer som
faller utenom
- For få
fritidsaktiviteter
- Lite sosialt hvis du
ikke deltar i idrett

- Workshop folk og
framtid
- Innspillskafe
tillflyttere
- Øksnes
ungdomsråd
- Medvirkning fra
skolene
samfunnsplan

Mobbing og
mistrivsel i
kommunen blant
barn og ungdom
Mangler
samlingsplasser for
ungdom

Workshop folk og
framtid

Mangler
aktivitetsparker i
nærområder

- E-sportsarena i det
planlagte kulturhuset
- Skatepark
- Gokart
- Klatrevegg
- Paintball arena
- Lekeapparater og
tufteparker i alle bygder
- Lekepark
- Akepark
- Skiløyper Myre sentrum

Mangler organiserte
møteplasser for
eldre
Mangler aktivitetstilbud for eldre
Idrettene særlig
gode kår for
aktivitet i Øksnes
mht haller og
arenaer
Vanskelig å finne
informasjon om
fritidstilbud,
foreninger og
klubber

Varme i Morildhallen

Lag og foreninger
inviterer til møter for å
informere om tilbud f. eks
på torget
Formidling av
Frivillighetssentralens
hjemmeside mer synlig og
med engelsk tekst
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- Workshop folk og
framtid
- Øksnes
ungdomsråd
- Medvirkning fra
skolene
- Workshop folk og
framtid
- Småbarnsunders
økelsen
- Innspillskafe
tilflyttere
- Workshop folk og
framtid
- Pensjonistforenin
gen
- Øksnes eldreråd
Workshop folk og
framtid
Workshop folk og
framtid

Innspillskafe
tilflyttere

Statistikk viser at
det er mange
barn og unge
som ikke deltar i
organiserte
aktiviteter, verken
idrett eller annet
økende med
alder. Det
innebærer en
utfordring, tross
relativt mange
tilbud om
organiserte
aktivitetstilbud i
Øksnes
Se andre punkter
forslag framtid
Painballarena er
tatt opp som
ønske flere
ungdomsråd i
perioden
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Mangler basseng

Basseng – folkebad

Badstue

Naturen og
omgivelsene i
Øksnes er et stort
fortrinn, omgir oss
med gode
friluftsmuligheter

Godt tilrettelagt for
friluft (Telltur,
Dronningruta)

- Breddeidrett for hele
befolkningen;
tilrettelagte turstier
- Uværshule/holla
- Skjerpatrapp Myrtinden
- Nye tur og
rekreasjonsområder
knyttet til kulturminner:
- Tilrettelagte stier for
gående,
syklende,rullestolbrukere
, vogner
- Den fine naturen må tas
vare på
- Søppelbeholdere langs
turstiene
Turløype AlsvågSteinland- Myre

- Workshop folk og
framtid
- Innspillskafe
tilflyttere
- Småbarnsundersø
kelsen
- Øksnes
ungdomsråd
- Gruppearbeid
flyktninger
- Workshop folk og
framtid
- Innspillskafe
tilflyttere
- Øksnes
ungdomsråd

Workshop folk og
framtid

Arbeid med
realisering pågår
basseng

Sammenhenger
her i planarbeid
med «Visit
Vesterålen»
planutvikling

Statlig sikring
aktuelt tiltak?

Oppkjøre skiløyper for
alle generasjoner/nivåer
Informasjonsformidling:

Dårlig veistandard,
gang og sykkelstier
og tilrettelagte
områder i sentrum
for å drive utendørs
fysisk aktivitet,
særlig i sentrum

- Innspillskafe
- Enkle turer bør
tilflyttere
beskrives bedre
- Hva er allemannsretten, - Gruppearbeid
hvor går stiene, hvor kan flyktninger
vi parkere, hva har vi lov
til.
- Bedre skilting
Sammenhengende gang- Workshop folk og
og sykkelsti mellom
framtid
bygder og sentrum

Utrygge traffikale
forhold er innspill
fra alle
aldersgrupper
over tid for deler
sentrum, skolevei
osv

4.0 Muligheter og utfordringer
Gjennom revisjon av kommunens samfunnsplan og arealplan i perioden 2018 – 2020 har særlig
mulighetsrommet for videre utvikling i Øksnessamfunnet som har stått i sentrum. De bredt anlagte
medvirkningsprosessene som har vært gjennomført, har løftet både kunnskapsnivået om både
hvordan Øksnesværingen ser på seg selv, hvilke kvaliteter vi har i vårt lokalsamfunn og hvor vi vil
fremover.
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Vi har mange muligheter i Øksnes, og vi har utfordringer. Samfunnsplan-delen peker fremover, og
definerer hvor vi skal også innenfor områdene «Fysisk aktivitet og naturopplevelser» med konkrete
mål og ambisjoner.

4.1 Forankring
Forankringsarbeidet til denne delplanen er knyttet til tidligere rullerte og prolongerte plan, altså det
som har vært. Det er knyttet til status i dag, hvor vi står. Og hva vi ønsker oss, hvor vi skal på
kortere og lengre sikt. De innspill som er tatt med i denne planen lar seg ikke alle realisere innenfor
et kort vindu, men i et langsiktig perspektiv er det mulig, hvis vi vil, og det fortsatt er definert som
ønsket i og behov i og blant innbyggerne i Øksnes. I forbindelse med rullering av planen årlig, gis
det rom for videre innspill og ønsket utvikling. Prioriteringer må følges av økonomi og egen innsats.
Og det er Øksnes kommunestyre som til slutt setter sin prioritering av hva som skal prioriteres på
kort og lang sikt, også gjennom realisering av denne kommunedelplanen. Samarbeid med frivillig
og privat sektor og ildsjeler, samt å legge til rette for videreutvikling planer sammen, vil også være
en nøkkel for realisering av de mange gode innspill som er kommet.
Det må kunne fremheves og konkluderes med at Øksnesværingene er rimelig samstemte i hva de
ønsker seg. Det viser oversikten over alle de ulike gruppene som har deltatt i de ulike
medvirkningsprosessene som er gjennomført i løpet av 2017 – 2019. Og noe planlegging er
allerede i satt i gang som:
- Et kulturbygg som har felles arenaer for sambruk generasjonene i mellom, også med rom
for fysisk aktivitet som for eksempel en dansesal knyttet til kulturskolen. Dette er allerede
forankret og planlegges for realisering.
- Et moderne og fremtidsrettet basseng med folkebad. Dette er planlagt og snart klart for
realisering innenfor to-års perspektiv gitt finansiering faller på plass.

4.2 Folkehelse i alt vi planlegger og gjør
Kunnskap om folkehelsa i Øksnes og de utfordringer vi har er delvis redegjort for i planen, en
helhetlig oversikt er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, revidert kunnskapsdokument
folkehelse 2019- 2023. Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er det viktig strategisk
virkemiddel for å svare ut og sette inn tiltak ut fra hva vi vet om folkehelseutfordringer i Øksnes.
Det er gjennom å realisere universelt tilgjengelige lavterskeltilbud som retter seg mot å fremme
fysisk aktivitet både innendørs og utendørs som vil kunne gi effekt på folkehelsa i hele
befolkningen. Helsefremmende tilbud og aktiviteter er definerte og prioriterte satsningsområder for
hele kommuneorganisasjonen på tvers i gjeldende samfunnsplan for perioden 2020 – 2032.
Inkludering og trivsel forutsetter fysisk godt tilrettelagte omgivelser og sosiale møteplasser for
møter og aktivitet mellom folk. Fysisk, psykisk og sosial helse står som kjent i et gjensidig
påvirkningsforhold. Forebyggende og helsefremmende arbeid handler om, gjennom
samfunnsplanleggingen å legge til rette for og redusere risiko for at uhelse oppstår i befolkningen.

4.3 Uterom for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon særlig prioritet
Bedre tilrettelagte uterom for fysisk aktivitet, sosiale møteplasser utendørs, tilrettelegging for barn,
barnefamilier, ungdommer og voksne i alle aldre med muligheter for aktiviteter og sitteplasser. At
det er stor oppslutning hos Øksnesværingen viser gjennomførte innspillsrunder. Det er særlig noen
grupper i befolkningen som peker på dette som; småbarnsforeldre, ungdom og tilflyttere som har
kommet med innspill knyttet til utendørsrommene og behov. Belysning og sitteplasser er nevnt av
mange som viktige elementer i slike anlegg, med tanke på den lange mørketiden og tilrettelegging
for bruk hele året. Her er det ungdomsgruppa og eldregruppa som særlig har, i ulike
sammenhenger, pekt på behovet for belysning generelt «der vi ferdes».
Handlingsprogram for 2021 – 2024 har føringer som svarer ut målsettinger i kommunens
samfunnsplan gjennom tiltak som foreslås prioritert på anleggs-siden. Dette gjelder også for
langtidsplanen med uprioriterte anlegg. Handlingsprogrammet er i stor grad i tråd med Nordland
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fylkeskommunes føringer for prioriteringer av anlegg, hvor de ønsker en dreining til tilrettelegging
for utendørsaktiviteter og møterom fremmer fysisk egenmotiverte/baserte anlegg for hele
befolkningen.

4.4 Tilgjengelige og mest aktuelle eksterne tilskuddsordninger
Det er en rekke tilgjengelige tilskuddsordninger i dag som gir støtte til tiltak som er rettet mot
idretts- og friluftsliv. Noen stilles det sterke krav til med føringer for bruk i etterkant av tildeling
(generelt gjelder dette de offentlige tilskuddsordningene), andre ikke riktig så strenge krav. (Private
støtteordninger som eksempelvis banker, forsikringsselskap, kraftlag mv). Noen tilskuddsordninger
er forbehold kommuner, lag og foreninger. Andre er forbeholdt lag, foreninger og private utenom
kommune.

4.4.1 Spillemidlene - anleggsregisteret
Forvaltes av Nordland fylkeskommune på vegne av staten. Søknader kan innvilges både fra lag og
foreninger og kommuner. Søknad om spillemidler forutsettes at anlegg står i planen, og prioriteres
av kommunestyret etter forutgående saksbehandling fra administrasjonen.
Det er krav til anlegg som mottar spillemidler:
- De skal være åpne for allmennheten i 40 år. Det innebærer et stort vedlikeholdsansvar for
eier av anlegget.
- Det er mulig å søke om fornying og rehabilitering av anlegg som tidligere har mottatt midler
fra spillemiddelordningen.

4.4.2. Fylkeskommunale folkehelsemidler
Formål med tilskuddsordningen er at den skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland. I
2020 ble det bevilget ca. 800 000 til tiltak innenfor folkehelse fra dette tilskudds-formålet i Nordland
fylke. Årlig søknadsfrist 1. februar
Hva kan støttes:
- Tiltak som er inkluderende og der søker aktivt rekrutterer nye grupper, samt tiltak som
bidrar til å utjevne sosiale ulikheter vil bli prioritert.
- Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tiltak mot
tobakk.
De som kan søke er: Frivillige lag/foreninger, interkommunale friluftsråd og andre interkommunale
virksomheter. For mer informasjon trykk her (https://www.nfk.no/om-nordlandfylkeskommune/tilskudd/folkehelsetiltak.777740.aspx)

4.4.3 Statlige friluftsmidler
Kan realiseres når områder for statlig sikring er vedtatt ønskes gjennomført. Både til oppkjøp,
langsiktige leieavtaler og for tilrettelegging. Og kan også gjelde for nærmiljøanlegg. Krav til at
kartlegging og verdsetting er gjort gjennom analyse i forkant.

4.4.4 Andre midler aktivitet og anlegg
Idretten selv har LAM ordningen (Lokale aktivitetsmidler) som er en tilskuddordning fra
Kulturdepartementet som spesifikt er rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk
aktivitet. Målet er bla. at ordningen skal bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk
aktivitet nede. Det er Idrettsrådene i kommunene som disponerer og fordeler LAM-midlene.
Det er seinere år kommet en rekke støtteordninge for å skape aktiviteter i lokalmiljøene gjennom
spesielt banker, forsikringsselsskap og kraftsselskap. Dette som «Samfunnsløftet» SNN,
Gjendidigestiftelsens tilskuddsordninger til ulike formål etc. Det er et ikke ubetydelig mulighetsrom
for Frivilligheten spesielt å søke om tilskudd til både større og mindre prosjekter.
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Kommuneorganisasjonen er i hovedsak utelukket som søker til de fleste av disse
tilskuddsordningene.
Kommunen har også flere ideelle organisasjoner og lag som støtter små og store prosjekter i
kommunen, særlig rettet mot barn og unge.

4.5 Handlingsplan aktiviteter 2021-2026
Type aktivitet og tiltak

Behov

Treningstilbud
organisert seniorer.

- Videreføre- og utvikle
«Sterk og stødig».
- Starte opp flere
grupper med «Sterk
og stødig».
Treningstilbud inaktiv - «Aktiv ungdom».
ungdom x 2 ganger i
uka.
Helsefremmende
skoler og barnehager.

Helsefremmende
skoler og barnehager.

Trafikksikker
kommune:
Holdnings- og
informasjonsarb. om
trafikksikkerhetsfokus
lag og foreninger.
Samarbeidsavtaler
med lag og
foreninger, Øksnes
Idrettsråd.

Godkjenning av alle
innen våren 2021 i
samsvar med
tiltaksplan folkehelse/
samarbeidsavtale
Nordland
Fylkeskommune
Videreutvikle og styrke
kompetansen blant
ansatte i barnehager
og skoler på aktiviteter
og tiltak knyttet til
kriteriesettet for
helsefremmende
skoler og barnehager.
Del av kommunens
samlede ansvar som
«Trafikksikker
kommune».

Følge opp påbegynt
arbeid med
samarbeidsavtaler
mellom kommunen,
lag og foreninger.
Bedre informasjon til - Informasjon,
klubber, lag og
koordinering og
foreninger om mulige
oppfølging på
finansieringskilder for kommunes kanaler for
å utvikle nye
informasjon.
prosjekter.
- Oppdatert kunnskap i
organisasjonen om
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Ansvar / i samarbeid
med
Kommunal
fysioterapeut/
hj.tjenesten,
folkehelse.

Kommentar
Behov for
rekruttering frivillige
instruktører og flere
grupper.

Kommunalsjef
barnehage/skole/
kultur i samarbeid med
folkehelse og
helsestasjon.
Kommunalsjef
Arbeid pågår med
barnehage/skole/kultur godkjenning og
i samarbeid med
dokumentasjon.
folkehelse.

Kommunalsjef
barnehage/skole/kultur
i samarbeid med
folkehelse Nordland
Fylkeskommune.

Melde behov og
følge opp
samarbeidsavtalen
med Nordland
fylkeskommune når
denne skal erstattes
i 2022 med ny
samarbeidsplattform.

Enhetsleder kultur i
samarbeid med
Idrettsråd og klubber,
lag og foreninger i
Øksnes.
Enhetsleder kultur,
leder Øksnes
frivilligsentral.
Enhet servicetorg,
Enhet kultur og
Øksnes frivilligsentral.

Lage årshjul som
kontinuerlig er
oppdatert og som
annonseres.
«Minne på»
funksjoner i
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mulige
finansieringskilder.
- Videreføre
tilskuddsportalen som
gratis tilbud lag og
foreninger mfl i
Øksnes.
Vedlikehold og
- Kartlegge behov
rehabilitering
kommunens
eksisterende anlegg.
nærmiljøanlegg
spesielt.
- Lage en
investeringsplan med
prioritet som følger
økonomiplanperioden.
Allidrett / idrettsskole. Utvikle innspill om
allidrett barn/unge.
Flere områder
tilrettelagt for
vinteraktiviteter
uterom.

Utvikle/videreutvikle
lavterskeltilbud barn,
unge og voksne.

- Islegge ballbingene
om vinteren.
- Flere oppkjørte
mindre skiløyper i
nærmiljøene.

Behov for flere
lavterskeltilbud som
fanger opp
utenforskap. Fremme
fysisk aktivitet
gjennom eksisterende
tilbud og ev nye tilbud.
Utstyrslageret «Bua»
Flytte utstyrslageret til
egnede lokaler i Myre
sentrum og få avklart
drift av sentralen samt
kartlegge behov for
nytt utstyr og omsøke
midler for det i
perioden.
Økonomiske
- Fortsatt gratis halleie
virkemidler for
barn og unge.
deltakelse organiserte - Avklare politikk på
aktvititeter fysisk
løsninger som bidrar
aktivitet.
til at økonomi ikke er
et hinder for
deltakelse.
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kvalitetssystemer
o.l.

Enhet kultur/fritid,
enhet skole/
barnehage i
samarbeid med
teknisk etat.

Stort behov for plan
for rehabilitering av
eksisterende
anlegg,
kostnadsberegne
behov.

Enhet kultur i
samarbeid med
Øksnes Idrettsråd.
Øksnes brannvesen
mht. islegging

Følge opp innspill
som er kommet.

Øksnes kommune i
samarbeid med
Idrettsråd og ev.
Alsvåg IL eller andre.
Øksnes kommune i
samarbeid med
frivilligheten

Øksnes kommune v/
kommunalsjef
skole/barnehage og
kultur.

Øksnes kommune i
samarbeid med
frivillige lag og
foreninger mfl.

Det er kommet
mange innspill om
flere aktvititeter
vinterstid utendørs.
Belysning
ballbingene
skolene.

Må påregnes
kostnader for drift
og mulig også for
leie lokaler hvis ikke
egnet plass i
kommunes egne
bygg.
- Forhold knyttet til
deltakelse knyttet
til kostnader på
fritidaktiviteter gis
særlig fokus i
periode.
- Prioritere
kulturmidler til
breddeidrett, nye
initiativ mm?
- Søke relevante
prosjektmidler,
være proaktive.
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Åpen hall.

Regional masterplan
reiseliv +
bærekraftige natur og
friluftsopp-levelser +
kulturminneplan.

Statlig sikring
Friluftsområder.
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Videreføre og
videreutvikle tilbudet.
Mulig å øremerke en
åpen hall en
ettermiddag/ kveld en
ukedag i tillegg til
lørdager organisert
gjennom frivillige ?
Se, samordne og
koble utvikling i
sammenheng andre
planer og søknader
tilskudd på tvers av
planer.
Starte prosesser for
avklaringer arealer
friluft som er aktuelle
for statlig sikring.

Øksnes ungdområd,
Frivilligsentralen,
eiendomsavdeling
mm.

- Innspill fra
ungdommene selv
– ønske om det.

Øksnes kommune v/
enhet kultur og teknisk
etat inkludert næring,
Vesterålen Friluftsråd
og Visit Vesterålen.

Pågår mye
utviklingsarbeid
knyttet til både
vedtatte regionale
planer og
muligheter gjennom
ny organisering
regionalt mm.

Øksnes kommune i
samarbeid med
Vesterålen friluftsråd.

4.6 Handlingsplan anlegg med prioriteringsliste og langtidsplan.
(Oa = Ordinært anlegg. Na = Nærmiljøanlegg. Km = Kommunale midler. Sm = Spillemidler. Pm = Private midler)

Prioriteringsliste anlegg 2021-2026

ANLEGGSSTART – FINANSIERING. Tall i 1000-kr
Antatt
Prioritet/Ka
byggesta Kostnad
tegori
rt
1 Oa
2021/22 71
millioner
2 Oa
2021/22

2021
Km
40,52
mill

30,48
mill
2,3
7,8
mill
mill

Øksnes
kommune
Øksnes
kommune
Øksnes
kommune

Na

2021

126

126

Na

2022

Na

2022

Øksnes
kommune
Øksnes
kommune
Øksnes
kommune

Anlegg

Sted

Eier

Skreibadet, Nytt basseng

Myre

Inndørs sandvolleyballbane

Myre

Øksnes
kommune
Øksil

Renovering av ballbinge A,
Myre skole
Renovering av ballbinge B,
Myre skole
Aktivitetsløype/aktivitetspark
anlegg universelt tilrettelagt
som del av infrastruktur
Skreiens hus
Dansesal Kultur og
skolekvarteret Skreiens hus
Rehabilitering eksisterende
anlegg Bjørkeskogen
Kultur- og skolekvartalet
(Skreiens hus)

Myre
Myre
Myre Bjørkesk
ogen
Myre
Myre
Myre

Sted

Sherpatrapp Myrtinden

Myre

Frøskelandsfjellet - aktivitetsløype

2022
Pm Km Sm

Pm

2023
Km Sm

2024
Pm Km Sm Pm

Merknad

Forhåndstilsagn spillemidler i
2020
Formannskapet satt av tomt i
forbindelse med søknad
spillemidler 2021

167

167

500 `

x

x

Oa

x

x

x

Na

x

x

x

Planlegges og prosjekteres som
del av skreiens hus i
sammenheng med hele
skolekvartalet og rådhusparken
Del av realisering
kulturbygg/skolekvaralet
Se i sammenheng med anlegg 3

Oa

Langtidsplan (uprioritert liste) 2021 - 2026
Anlegg

Sm

ANLEGGSSTART – FINANSIERING. Tall i 1000-kr
Eier

Kategori
Na

Antatt
byggest Kostnad
art

2021
KM

SM

pm

2022
km sm

pm

2023
km Sm

2024
pm km
sm pm

Merknad

Innspill samarbeidsprosjekt med
næringslivet m. fl.

