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1.0 Innledning 

Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv skal gi en helhetlig oversikt over prioriteringer og satsninger innenfor områdene kultur, idrett og 

friluftsliv frem til 2025. Temaplanen er forankret i målsetninger og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal også svare opp 

nasjonale, regionale og andre lokale føringer innenfor dette området.  

 

Planen har til hensikt å gjennomføre viktige avklaringer i selve plandokumentet, samt i planperioden. Planen har 

også til hensikt å bidra til å møte kommunens utfordringer. Dette er blant annet knyttet til ensomhet og inaktivitet. 

Kommunen har en høy andel av innbyggerne, både ungdom og voksne som sier at de er ensomme og dette skal blant 

annet møtes ved å tilrettelegge for trygge, sosiale og aktive møteplasser i kommunen.  

 

Dette handler om å tilrettelegge for både organiserte og uorganiserte møteplasser og tilbud. Dette er også i tråd 

med regionale og nasjonale forventinger med blant annet en dreining med at kommunene må ha en tilfredsstillende 

anleggsdekning, men også i større grad klare å tilrettelegge for uorganiserte aktiviteter og møteplasser i tråd med 

befolkningens ønsker og behov.  

 

Kommunens utfordringer knyttet til fysisk inaktivitet og deltakelse må også løses med strategien om møteplasser og 

mulighet for både organisert og uorganiserte tilbud. Det er stadig flere som ønsker å benytte friluftslivet som 

aktivitets og rekreasjonsarena, og dette prøver planen å ta på alvor med å i større grad enn tidligere bistå lag og 

foreninger med å realisere sine prosjekt, men også å gjennomføre noen kommunale prosjekt. 

 

 

 

Tilrettelegging i friluftsliv har vist seg effektivt for å nå flere og spesielt grupper som tradisjonelt ikke har hatt del i friluftslivet. Men det er også 

viktig at spesielt barn og unge får muligheten til å delta i organiserte meningsfulle fritidsaktiviteter både knyttet til kultur, idrett og friluftsliv. 
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Og med bakgrunn i sosiale ulikheter ønsker planen å satse på tiltak som blant annet senker terskelen for deltakelse for barn og unge, som for 

eksempel fritidskort.  

 

Planen legger opp til en stor grad av samskaping for å tilrettelegge for meningsfull fritid for befolkningen og dette er avgjørende for en god 

ressursutnyttelse. Kommunen ønsker med dette i realisering av planen å bistå frivilligheten i større grad og bidra til en større grad av 

samskaping. Mange av tiltakene i planen er med dette avhengig av samskaping for realisering.  

 

Planen ønsker også å bidra til at informasjon omhandlende kultur, idrett og friluftsliv når befolkningen og frivilligheten i større grad og bidra til 

å forenkle denne informasjonen. Dette skal gjøres med blant annet lage års hjul, rutiner og annen bedre tilgjengelig informasjon. Dette bidrar 

også til å avklare viktige områder knyttet til fritid.  

 

Det foreligger også som krav fra Kulturdepartementet at kommunen skal ha en vedtatt plan som angir behovet for anlegg. Dette er avgjørende 

for å kunne søke spillemidler som er en viktig finansiering for realisering av anlegg.   

 

Planen skal legge opp til økt fysisk aktivitet, bedre helse og mer samskaping i Nærøysund!  
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2.0 Prosess og føringer for planarbeidet 

2.1 Nasjonale føringer 

 

Veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet  

Veilederen er et oppslagsverk og hjelpemiddel for utarbeidelse av planer og saksbehandling innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet. Veilederen 
legger grunnlaget for denne planen.  

 

Handlingsplan for friluftsliv  

Regjeringens handlingsplan skal bidra til at enda flere utøver friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere 
livskvalitet. Inneholder rekke tiltak, føringer og virkemidler for å styrke friluftarbeidet. For å ivareta og videreutvikle av allemannsretten, 
bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. 

 

Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029  

Regjeringens handlingsplan tar for seg viktigheten av å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn. Den markerer hensynet til fysisk aktivitet som 
nasjonalt viktig på folkehelseområdet og hvordan vi skal ivareta samfunns- og arealplanlegging, på ulike nivåer og i ulike sektorer i samspill med 
privat og frivillig sektor. 

 

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv  

Dette er en satsning for frilivsliv i hverdagen, som skal innrette og målsette sine virkemidler til at flest mulig av befolkningen utøver friluftsliv på 
jevnlig varig basis. Hovedmål er å øke antall aktive i friluftsliv i og ved byer og tettsteder hvor målgruppen er barn og unge personer med 
innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er lite fysisk aktive.  

 

 

Barn og unges interesser i planlegging 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder---Kommunal-planlegging-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-V-0798/id764295/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/
https://www.regjeringen.no/contentassets/4061fdb13c834bccaebed8b920f9e96b/t-1535.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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Retningslinjen har som mål å gi barn unge et sikkert og trygt oppvekstmiljø, beskytte mot fysiske og psykiske skadevirkninger, samt ivareta 
offentlig ansvar for å sikre kunnskap om barn og unges behov. Den skal også sørge for at den enkelte får utfordringer og en meningsfylt 
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

 

Folkehelsemeldingen - mestring og muligheter 
Meldingen mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. For å 
utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss skal ha ansvar for egen helse. Psykisk helse skal integreres som en 
likeverdig og livsstilsendring skal få en ny mer positiv vikling og utvikle en moderne eldrepolitikk med vakt på aktivitet og deltakelse.  
 
 
 
Lov om folkebibliotek 
Loven skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og 
andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 
 
Nasjonal bibliotekstrategi 2020 -2023 Rom for demokrati og dannelse 
I meldingen gjøres det rede for prioriteringer og det presenteres nye nasjonale kulturpolitiske mål. Hovedbudskapet er at kunst og kultur er 
ytringer med samfunnsbyggende kraft, og at et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. 
 
Meld. St. 18 - Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge  
Meldingen presentere regjeringen barn og ungdomskulturfeltet som et samlet politisk satsningsområde på nasjonalt nivå. Målet er å skape en 
arena for å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang, både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen. 
 
 

2.2 Regionale 

Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022 

En av ambisjonene med denne kulturstrategien er å argumentere for at den felles kulturen og identiteten skal være samlende, men samtidig 
åpen for inntrykk fra, og samarbeid med, andre kulturer og områder – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-demokrati-og-dannelse/id2667015/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/planer-og-strategier/balansekunst---kulturstrategi-2019-2022/


 

7 
 

Trønderidrettens langtidsplan 2021-2024 «Trønderidretten vil». 

Trønderidretten vil styrke idrettslagenes aktivitetstilbud og bidra til at flest mulig av innbyggerne i Trøndelag deltar mest mulig og 

lengst mulig i et variert og koordinert aktivitetstilbud i alle lokalmiljø i fylket. 

 

2.3 Lokale føringer 

Oversikt over helsetilstand  

Kommunens oversiktsdokument gir statistikk og opplysninger om kommunens utfordringsbilde og muligheter. 

 

Kommunal planstrategi  

Den kommunale planstrategien er en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides de neste fire årene i kommunen.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens samfunnsplan er kommunens overordnede planverk og skal vise mål og strategier for hele samfunnet, samt kommunen som 
organisasjon.  
 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder  

Gir en oversikt over kommunens friluftsområder, samt en verdsetting av de i henhold til miljødirektoratet sine kriterier.  

 

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer  

Gir en oversikt over kommunens ferdselsårer og tiltakene i planen er foreslått med blant annet bakgrunn i denne oversikten.  

 

Rammeplan for kulturskolen 

 

Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibi litet i organisering av 
sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse utfordringene. 

Planen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram, som ivaretar aktivitet, opplæring og fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud 
av høy kvalitet innen breddeprogrammet, kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/om-idrettskretsen/langtidsplan-2021--2024---tronderidretten-vil/
https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/overordna-plan/oversikt-over-helsetilstand/
https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/overordna-plan/kommunal-planstrategi/
https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/overordna-plan/kommunedelplaner-og-fag-temaplaner/
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2.4 Prosess, organisering og medvirkning 

Planprosessen er gjennomført i tråd med vedtatt prosessplan for temaplan kultur, idrett og friluftsliv Har søkt råd og innspill fra ulike 
referansegrupper. Planen har hatt en tverrfaglig arbeidsgruppe og bestående av:  
 

- Folkehelsekoordinator  
- Prosjektmedarbeider inkludering i fritid  
- Enhetsleder kultur 
- Enhetsleder plan, byggesak og geodata 
- Rådgiver landbruk  
- Avdelingsleder idrett  

 
Arbeidsgruppen har jobbet for å ivareta hele planområdet, men også jobbet i mindre grupper delt inn i områdene kultur, idrett og friluftsliv for 
å effektivisere arbeidet. Det har i planperioden vært avhold ulike møter internt for å avklare områder i planen, blant annet med teknisk og 
områdene innenfor kultur. Da dette er en plan hvor frivilligheten skal gjennomføre en stor del av tiltakene har medvirkningen fra frivilligheten 
vært avgjørende. Det har derfor vært avhold to temamøter digitalt med frivilligheten for å få innspill. Videre er det avhold mange møter med 
enkelt lag og foreninger for blant annet å avklare planer om spillemiddelsøknader og friluftsprosjekt. Det har også vært avhold politiske møter 
med råd og utvalg underveis for å orientere og innhente innspill.   
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3.0 Mål  

Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Nærøysund vil ha aktive innbyggere som klare seg mest mulig gjennom hele livet  

Derfor skal vi:  
• Ha rause lokalsamfunn hvor frivilligheten, det offentlige og næringslivet samhandler 
• Stimulere til aktive innbyggere som bidrar i et samskapende lokalsamfunn   

• Legge til rette for varierte, trygge og tilpassede bomiljø som hensyntar alder, 
funksjonsevne og sosial bakgrunn  

• Redusere barrieren for deltakelse i lokalsamfunnet 

• Arbeide helsefremmede og forebyggende for å oppnå god folkehelse i befolkningen  
• Motivere innbyggerne til å ta vare på seg selv og skape gode relasjoner  

• Ha tilgjengelige og tilpassede helsetilbud med fokus på fysisk og psykisk helse  
• Legge til rette for at innbyggerne får en aktiv fritid med et allsidig kulturtilbud  
•  Skape et inkluderende og raust arbeidsliv  

• Sikre gode samfunnsberedskap som ivaretar innbyggerne i Nærøysund 
 
Nærøysund kommune fremme gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, utjevne sosiale 
forskjeller i befolkningen  
Derfor skal vi: 

• Satse på grunnleggende ferdigheter og livsmestring i skolen 

• Skape en kultur som bidrar til økt samhandling 
• Sørge for tidlig innsats og samhandling mellom hjelpeinstansene 
• Gi barna og unge følelser av felleskap og tilhørighet 
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• Inkludere alle uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder, sosiale bakgrunn og fysisk og psykiske funksjonsevne.  
• Aktivitet jobbe for å utvikle trygge, tilrettelagt sosiale og aktive møteplasser 

 
 
Synliggjøre vår rike kulturarv i omdømme-samfunnsbygging Vi vil samarbeide for å nå målene  
Derfor skal vi:   

• Ta en offensiv posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt spesielt rettet mot innovasjon- og utviklingssamarbeid  

•  Stimulere til og fremme samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige  
•  Ta i bruk nye digitale løsninger 

 
Vi vil være en åpen og kommuniserende kommune 
Derfor skal vi:  

• Videreutvikle kommunens kommunikasjonskanal for dialog og informasjon  

• Være tilgjengelig for kommunens innbyggere 
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4.0 Tiltaksdel 

Gode liv i Nærøysund 

 
Hovedmål 1: 
Nærøysund vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet 

Strategi Tiltak Ansvar Forventede gevinster for bruker innbygger eller samfunn 

Ha rause 
lokalsamfunn hvor 
frivilligheten, det 
offentlige og 
næringslivet 
samhandler 

BARNAS VERDENSDAGER 
Etablere arrangementet Barnas 
Verdensdager, en internasjonal 
familiefestival – en fargerik møteplass med 
kulturuttrykk fra ulike steder i verden 

Kultur 
Barnas verdensdag er et kvalitetsarrangement som gir barn, unge og 
voksne et møte med verdens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. 
Økt samskaping med frivilligheten og mellom kommunale tjenester.  

DIAFON 
Personalressurs til å koordinere og stimulere 
prosjektet «Diafon». Etter endt 
prosjektperiode evalueres prosjektet, og 
vurdere videreføring 

Kultur 
Samarbeid og delingskultur mellom kultur, musikk, teater, skole og 
kulturskolen. 
Utvikling av samarbeidsformer.  

FRITIDSKOORDINATOR 
 
Vurdere videreføring av en fast kontakt 
person til frivilligheten 

 
Kultur 
 

Bidra til at flere barn og unge får en meningsfull fritid og gode 
opplevelser, uavhengig av sosioøkonomisk status. At kommunen blir 
en samarbeidspartner og rådgiver for frivilligheten og en fast 
kontaktperson. 
 

Eldres Kultur Møtes EKM  
Kommunen inntar en koordinerende rolle for 
å utvikle og skape «Eldres Kultur Møtes» 
(EKM) i samarbeid med eldre over 65+ 

Kultur, Helse og velferd 
 

Bidra til at flere eldre får ta del i meningsfulle aktiviteter som bidrar 
til bedre helse og livskvalitet. Tiltakene kan også knyttes til reformen 
Leve hele livet som har et delmål om aldersvennlig samfunn.  DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) Kultur, Helse og velferd 
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Videreutvikle og utvide den kulturelle 
spaserstokken gjennom tverrfaglig 
samarbeid 
SOMMERFERIEAKTIVITET 
Stimulere til sommeraktivteter som for 
eksempel «Barnas sommer», for barn og 
unge i sommerferien 

Kultur Formålet med Barnas sommer er å tilby gratis sommerferieaktiviteter 
for barn og unge. Tilbudet skal gi deltakerne en mulighet til å prøve 
ut nye aktiviteter og fritidstilbud. Et slikt tilbud vil kunne føre til å 
utjevne sosiale forskjeller som vi har her i kommunen.  

KULTURRÅD 
Bistå med å etablere et lokalt kulturråd som 
paraplyorganisasjon for kulturlivet i 
Nærøysund kommune 
 

Kultur 
Slik at hele kulturområdet blir ivaretatt. Få til et godt samarbeid 
mellom lag, foreninger og kommunen 
 

INTERNASJONAL KULTUR 
Utvikle samarbeid mellom Mangfold- og 
kvalifiseringssenteret (MAKS) og 
kultursatsningene i kommunen 
 

Kultur 
 

Bedre tverrfaglig samarbeid og økt synliggjøring av internasjonal 
kultur for alle innbyggerne i Nærøysund kommune. 

NÆRØYSUND KULTURHUS 
Utvikle Nærøysund kulturhus som regionalt 
kultursenter (kino, teater, konsertarena, 
kunstformidling o.l.) og Riksteaterscene.  

- Oppgradering av bygg og utstyr til 
bransjestandard. Utvide tjenester 
med bemanning ved Nærøysund 
kulturhus. 

- Etablere kulturverter samarbeid med 
frivilligheten  

Kultur og Teknisk 
Legger til rette for et bredere og mer allsidig kulturtilbud for alle 
innbyggere i kommunen og i region Ytre Namdal. Nærøysund  
kulturhus blir en mer attraktiv tilbyder og arrangørplass for blant 
annet Riksteateret.  
 
 
Berike kulturtilbudet i kommunen gjennom økt samhandling med 
frivillige aktører. 

SJØMATNÆRING Kultur Går opp mot lokal, nasjonal og internasjonal matkultur. Tiltaket må 
ses i sammenheng med Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 
2020-2025. 
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Styrke samarbeid mellom sjømatnæringen, 
YNVS og kulturskolen opp imot utvikling av 
matkultur 

Stimulere til aktive 
innbyggere som 
bidrar et 
samskapende  
Lokalsamfunn 
 

KOMMUNALE KULTURARENAER 
Skape et tettere samarbeid og samhandling 
rundt kulturaktiviter og lage felles årshjul for 
kulturarenar i Nærøysund 

Kultur Legger til rette for et bredere og mer allsidig kulturtilbud for alle 
innbyggere i kommunen. 
Samarbeid og samskaping med lokale kulturarrangører og med 
frivilligheten 

PRISER OG UTMERKELSER  
Utrede hvilke priser og utmerkelser som skal 
gis i kommunen  

Kultur 
Bidra til å anerkjenne, tilrettelegge og understøtte frivillighetens 
viktighet i kommunen.  

AKTIVE ANSATTE  
Kommunen skal ta en aktiv rolle i forhold til 
egne ansatte og næringslivet og 
initiere/oppfordre arbeidsgivere til å 
stimulere arbeidstakere til fysisk aktivitet, 
det være seg aktive matpauser, gå til/fra 
jobb, hverdagstrim mm. 
 

Strategi og samfunn  

Vi reduserer belastningen på helsepersonell og i mye større grad 
oppfordrer folk til å ta vare på og ha ansvar for egen helse, gjennom 
hele livsløpet. Det er vår fremste oppgave som kommune. For å få til 
dette trengs en stor bevisstgjøring på mange plan. 
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Hovedmål 2  
Nærøysund vil fremme gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller i befolkningen  

Strategi Tiltak Ansvar Forventede gevinster for bruker innbygger eller samfunn 

 

 

 

Aktivt jobbe for å 

utvikle trygge, 

tilrettelagte, sosiale 

og aktive 

møteplasser 

SVØMMEHALLENE 
Utvide åpningstidene i svømmehallene i 
ferier og publikumsbading. 
 

Teknisk  
Utvikle en møteplass for alle innbyggerne i kommunen og 
besøkende. 

TILSKUDD TIL LEKEPLASSER 
Utarbeide rutine for tilskudd til lekeplasser 
som en del av samfunnsutviklingsfondet  

 

Strategi og samfunn 

Bidra til etablering av flere sosiale møteplasser for familier. 

KOMMUNALE BYGG 
Videreføre gratis halleie og utvide ordningen 
til alle kommunale utleiebygg for barn og 
unge 

Teknisk  Bidra til at kommunale bygg er mer tilgjengelig for barn og unge. At 
frivilligheten har redusert utgift på leie av lokaler og kan derfor holde 
medlemskontingenten til et minumumsnivå. Som kan føre til å 
utjevne sosiale forskjeller i Nærøysund kommune. 
 

MØTEPLASS FOR UNGDOM 
Utarbeide møteplasser for ungdom basert på 
MOT sine verdier 

Kultur og Teknisk 
Bidra til at flere barn og unge får en meningsfull fritid og gode 
opplevelser. 

NÆRØYSUND FOLKEBIBLIOTEK Bibliotekene 
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Utvide åpningstidene og gjøre bibliotekene 
mer tilgjengelige for besøkende 
 

Legge til rette for at bibliotekene skal bli en sosial møteplass for alle 
innbyggerne i Nærøysund kommune. Vil kunne føre til økt kreativitet 
gi et større mangfold av kunst- og kulturuttrykk 

FOLKEVERKSTED 
Etablere og utvikle folkeverksted som et 
skapeverksted for ulike målgrupper 

Bibliotekene 

DIGITAL KOMPETANSEHEVING  
Utvikle og gjennomføre kurs- og 
veiledningstjeneste i digitale hjelpemidler 

Bibliotekene Bidra til at alle kan ta del i samfunnet og utvikle sin kompetanse i 
tråd med den digitale utviklingen 

UNG KULTUR MØTES (UKM) 
Utvikle UKM til å bli helårsaktivitet sammen 
med og for ungdom 
 

Kultur. 
 

Gi barn og unge muligheten til å oppleve mestring og felleskap. Dette 
medføre sosiale møteplasser i hele kommunen gjennom workshops  
 
 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) 
Utvikle og utvide samarbeidet med UKM og 
lokalt kulturliv.  
 

Kultur  Gi skolebarn 1-10.trinn bred og allsidig kunst- og kulturopplevelser  

Inkludere alle 
uavhengig av 
etnisitet, kjønn, 
religion, seksuell 
legning, alder, sosial 
bakgrunn og fysisk 
og psykisk 
funksjonsevne 

PARAIDRETT 
Ta en aktiv, tilretteleggende og 
koordinerende rolle for at våre 
paraidrettutøvere skal kunne benytte seg av 
Paraidrettssenteret i Trøndelag. 
 

Kultur, helse og velferd 
 

Alle skal ha mulighet til å delta i og ha en meningsfulle fritid 
uavhengig av funksjonsevne. 
 
 
 

BUA 

Videreutvikle BUA med innkjøp av utstyr 

Strategi og samfunn Sikre tilstrekkelig og attraktivt utstyr tilpasset mulige bruksområder i 
kommunen.  
 
 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

BEDRIFTSIDRETTSLAG OG KULTUR 

Kultur 
 

Lavterskeltilbud til alle ansatte i bedrifter med familier.  
Inkludering av tilflyttere og innvandrere 
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Igangsette bedriftsidrettsserie i kanonball og 

oppdrette bedriftsidrettslag for Nærøysund 

kommune 

E-SPORT 

Utvikle og etablere e-sport i Sinkaberg 

Hansen arena og Nærøysund Arena 

Kultur Flere aktivitetstilbud for ungdom og tilrettelegge for uorganisert 
aktiviteter i hallene. 

KULTURTIMEN 

Videreutvikle kulturtimen som SFOtilbud til 

alle kommunale skoler i Nærøysund 

 

Kultur og Grunnskolen 
Tilby gratis aktivitetstilbud til barn i SFO på 1.-3. trinn i den hensikt å 
utjevne sosiale forskjeller.  
 
 
 

FRITIDSKORTET 

Videreføre det lokale fritidskortet til å være 

en årlig satsning for barn- og unge der 

økonomi er en barriere for deltagelse på 

organiserte fritidsaktiviteter. 

Kultur Alle barn og unge i Nærøysund skal ha mulighet til å delta på en 
organisert fritidsaktivitet uavhengig familiens økonomi. 

NÆRØYSUND KULTURSKOLE  
Styrke, utvikle og utvide opplæringstilbudet i 
kulturskolen 

Kulturskolen Sikrer et mangfoldig kulturopplæringstilbud alle innbyggerne 
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Grønn utviklingskraft i Nærøysund 

Hovedmål 1  
Utvikle Kolvereid og Rørvik som attraktive kommunesentre og styrke eksisterende grendesamfunn  

Strategi Tiltak Ansvar Forventede gevinster for bruker innbygger eller samfunn 

Ivareta og utvikle 
nærfriluftslivet og 
sammenhengende 
turstier i 
sentrumsnære 
områder 

SKILTE OG MERKE TURLØYPER 
Fra Kolvereid sentrum og ut til etablerte 
turområder 

Strategi og 
samfunn 
 

Attraktivt for turister og besøkende samt bosatte 
 

UTREDE OG OPPARBEIDE  
Tursti mellom Rørvik skole, YNVS og idrettshallen 
(iht. reguleringsplan Nylandet del 1) 
 

 
Strategi og 
samfunn 
 

Trygg ferdsel og tilrettelagt tursti for befolkningen 
 

ABELVÆR 
I samarbeid med grunneier og Abelvær vel, 
vurdere statlig sikring av Kjeksvika (Abelvær) 
 

Strategi og 
samfunn 
 

Godt område av befolkningen der de kan ferdes trygt. Gjøre området 
tilgjengelig for funksjonshemmede. 
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STORVATNET 
Utvikle Storvatnet badeplass (Torstad) som 
møteplass med ny badebrygge, grillplass, skilting, 
gapahuk og informasjonstavle samt utbedre 
sanitæranlegg.  
 
 

Strategi og 
samfunn og 
kultur 

 
Møteplass for befolkningen – trygg og tilrettelagt for alle. Området er i dag 
statlig sikret 
 
 

STOLPEJAKTEN 

Etablere Stolpejakt i Nærøysund kommune 

Strategi og 
samfunn 

Motivere til fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, mulighet for å koble til 
severdigheter. Motiverende og attraktivt for tilreisende. Gratis lavterskel 
tilbud Stolpejakten er et gratis, spennende og fysisk lavterskeltilbud 
 

KAJAKKRUTER 

Utvikle kajakkpotensialet Nærøysund som 

turistattraksjon for hele landet 

 

Strategi og 
samfunn 

Motivere til fysisk aktivitet til vanns, samt oppleve nærområdet på en ny 
måte. Tilrettelegge for næringsutvikling innen opplevelsesnæring 
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Samskapende kommune 

Hovedmål 1 
Vi vil være en åpen og kommuniserende kommune 

Strategi  
 
  

Tiltak Ansvar  
 

Forventede gevinster for bruker innbygger 
eller samfunn  

Videreutvikle kommunens 
kommunikasjonskanaler for dialog 
og informasjon 

 
EKSITERENDE TILBUD 
Synligjøre hva Nærøysund kommune har av 
eksiterende tilby innen kultur, idrett og 
friluftsliv og aktivt kommunisere dette ut til 
innbyggerne. 
 
 
 

Kultur og strategi og 
samfunn 

Kommunisere bedre med innbyggerne og 
internt i kommunen om hva vi jobber med 
og hvilke tilbud vi har til innbyggerne. Få 
tilstrekkelig oversikt over hva Nærøysund 
kommune jobber med.  
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MØTEPLASSER 

Utarbeide oversikt over tilrettelagte 

møteplasser i kommune på UT.no  

 

Strategi og samfunn 
 

Stimulere befolkningen til økt deltakelse i 
friluftslivet som kan gi økt livskvalitet og 
god helsegevinst.  
 
 

BROSJYER 

Utarbeide brosjyre over turmuligheter i 

kommunen og distribuere digitalt og analogt  

 

Strategi og samfunn 
 

FRISKUS – naroysund.friskus.com  
Videreføre Friskusportalen etter prosjekt 0-24  
 

Kultur For å få en samlet oversikt over aktiviteter 
som skjer i hele kommunen for både 
frivilligheten og innbyggere. Portal for 
synliggjøring av lag og foreninger 

WWW.KULTURN.NO 
Inngå avtale med DX som digitalt verktøy for  
Nærøysund kulturhus og kommunens andre 
arenaer for kulturaktivitet, www.kulturn.no  

Kultur 
Bedre oversikt, markedsføring, billettsalg og 
tilgjengelighet for kino, konserter, teater og 
andre kulturaktiviteter. 

Være tilgjengelig for kommunens 
innbyggere 

SPILLEMIDLER 
Utarbeide rutiner for søknadsprosess 
spillemidler, vedlegg 4  

Teknisk 

Bidrar til å forenkle samarbeide med 
frivilligheten. FRILUFTSLIVTILTAK 

Utarbeide rutiner for søknadsprosess for 
friluftslivstiltak, vedlegg 6 

Strategi og samfunn 

 

 

http://www.naroysund.friskus.com/
http://www.kulturn.no/
http://www.kulturn.no/
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5.0 Spillemiddelsøknader i planperioden 

 

Tiltak  Prosjekthaver  Status  
Nærøysund arena – idrettshall i Kolvereid 
 

Nærøysund kommune  Under etablering 

Sinkaberg Hansen arena - idrettshall i Rørvik Nærøysund kommune  Under etablering 
Skatepark med BMX-bane – 
Skatepark med BMX-bane som skal ligge ved 
Nærøysund Areana.  

Kolvereid idrettslag  Søknad innsendt  

Kunstgressbane Austafjord  Nærøysund kommune  Søknad innsendt, prosjektering pågår 
Kunstgressbane Rørvik  Nærøysund kommune  Søknad innsendt, prosjektering pågår 

Kunstgressbane på Foldereid  Foldereid idrettslag  Under planlegging  
Utbedring av lysløypetrase Ytre Vikna –  
Lysløypa starter like ved Austafjord skole og 
ligger like ved Austafjord barnehage. Det må 
skiftet lysarmatur og stien må universal 
utformes. Den er ca. på ca. 3 km. 

Ytre Vikna idrettslag  Søknad innsendt  

Utbedring av lysløypetrase på Skaga – 
Lysløypa ligger på Skage. Utbedring av ny 
lysarmatur. 

Skaga grendelag Søknad innsendt 
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Utbedring av lysløypetrase på Kolvereid –  
Utbedring av eksisterende lysløypetrase i 
Vakkerdumpa og Moan (øvre del av 
lysløypetrassen fra skistadion). 

Kolvereid idrettslag ski  Ses i sammenheng med sak skolestruktur/skolebygg.  

Utbedring av lysløypetrase på Foldereid – 
Utbedring av eksisterende lysløypetrase. 
Traseen er på ca. 5 km.  

Foldereid idrettslag  Under planlegging  

Utbedring av gymsal og garderober på 
Fjellvang – Nærøysund skole ønsker å bruke 
Fjellvang. Der trengs det utbedring av 
gymsalen og garderoben. Kun en garderobe 
der i dag.  

Nærøysund kommune Under planlegging  

Valmyra motorpark  
Trail/endure, motocross, frifting, bilcross, 
rallycross, gokart, dragrace, lysanlegg, depot 
område, sanitæranlegg 

NMK Ytre Namdal Under planlegging  

Rehabilitering av Abelvær grendehus – 
Utskifting av tak (haster, leker), universell 
utforming m.m.  

Abelvær vel  Under planlegging  

Rørvik park – 
Etablering av aktivitetspark i Rørvik sentrum. 
Delsøknad 1 og 2 er innvilget med kr. 
422 000 i spillemidler i 2021. Delsøknad 3 
søkes om i 2022. 

Rørvik vel  Søknad innsendt 

Bymarka på Rørvik – ligger ved Rørvik 
sentrum. Det er behov for kvisting og 
klopping av eksisterende trase, da stiene går 
mye i myrterreng. Det kjøres også opp 
skispor på vinteren, som er avhengig av 
kloppingen. Det skal kloppes ca. 6 km. 

Rørvik idrettslag og Bymarka vel  Søknad innsendt   
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Etablering av skileikebakke ved Kolvereid 
stadion. 

Kolvereid idrettslag ski Under planlegging  

Rehabilitering av tennisbanen på Rørvik 
stadion – 
Rehabilitering av nytt dekke. 

Rørvik Tennisklubb  Under planlegging  

Rehabilitering av garderobe og teknisk anlegg 
- Rørvik svømmehall 

Nærøysund kommune  Under planlegging 

Universelt utformet trase til Galtnesvika –  
Det er innvilget kr. 1 370 000 for årene 2019 
og 2020. Det sendes inn fornyet søknad i 
2022, pga. endring i prosjektet. Turveien blir 
nå universell utformet helt fram til Galtneset 
 

Salsbruket idrettslag  Under etablering – fornying av søknad innsendt  

BMX-bane – etableringa v en mindre BMX 
bane. 

Gråmarka idrettslag  Under planlegging  

Uteområde Kolvereid skole – 
aktivitetsområde i forbindelse med skolen. 

• Løpebane (friplassen) 
o Kasteøvelser innen friidrett 

• BMX bane  

• Lek og trening område 
• Volleyball 

• Boccia 
• Lekeområde for skolen  
• 7-er bane med gress 

 
 

Nærøysund kommune  Under planlegging  

Storjuvika – Må samarbeide med idrettslaget for spillemidler Under planlegging 
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Tilrettelegging for universelt og attraktivt 

friluftsliv for allmennheten. Det er ønskelig å 

sette opp et toalett anlegg i Storjuvika. 

Bogafjellet – Tursti universelt utformet opp 

til Mariatjønna fra Røde kors hytta. Ca. 1,5 

km lang.  

Kolvereid Røde kors Under planlegging 

Borgan- padleruter Borgan Ungdomslag Under planlegging 

Aktivitetspark på Nærøysund skole  Ottersøy og omegn grendelag  

Rørvik skole  
• Ball binge/håndball bane  

• Lekeapparater/aktiviteter 
• Basketballbane 

• Utbedring/utskifting av skateramper 
• Klatrevegg ved 

småskolen/voksenopplæring 
 

Teknisk Ses i sammenheng med sak skolestruktur/skolebygg.  

Foldereid- Innkjøp av tråkkemaskin. Foldereid IL   
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6.0 Friluftslivstiltak som skal gjennomføres i planperioden   

Liste over tiltak for friluftsliv i regi av lag og foreninger er utarbeidet i planprosessen og vedtas som en del av planen for å sikre kommunal 
oppfølging og lettere kunne hente ut ulike tilskuddsmidler.  
 
Stedsnavn Tiltak År/frist Ansvar 

Sør-Gjæslingan 

Utvikling av statlig sikrede område med: Universell utforming av flytebrygge, 
renovasjon, turløypemerking med Qr kode, samt skilting og merking, tilrettelegging av 
grillplasser.  2021 Museet Midt IKS 

Foldereid 
Renovere parkeringsplass ved stadion, sette opp gapahuk ved Kjerkhaugen på toppen 
av skileikbakken.   Foldereid IL 

Foldereid 

Renovere parkeringsplass ved fjellveien, starten for Grønlandsfjellet og flere turstier, 
etablere sitteplasser og sette opp info-tavle, fortsette på arbeidet med skilting og 
merking i Grønlandsfjellet - merke/skilte tursti fra Folderidtjønna til Vattin, merke og 
skilte tursti over Foldereidåsen, etablere sammenhengende tursti i Engan (innunder 
Foldereidåsen) ved å koble sammen skogsvei og lysløype, tilrettelegge for møteplass i 
området Kobibrygga- Zarisholet ved Foldereidsjøen, opprusting av eksisterende 
traktorvei fra parkeringsplass ved fjellveien og oppover Grønlandsfjellet, opprusting 
av trase til Erikfjellvatnet.    Foldereid Utmarkslag 

Gravvik Gapahuk på toppen av akebakken i lysløypa   Gravvik 4 H 

Gravvik 
Utsiktspunkt på Ramtind, videreføre trimpoeng, klopping av Vasslivatnet, 
Nordeitertind og Aundalen   Gråmarka idrettslag 

Kolvereid Universelt utformet trase til skihytta 2021-2023 Kolvereid IL, trimgruppa 

Kolvereid Trimtrapp til Kråkvikvatnet 2025 Kolvereid IL, trimgruppa 

Kolvereid Merke Nordre og Kolvereidmarka 2022 Kolvereid IL, trimgruppa 
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Kolvereid Utbedring av parkering ved lysløypa på Kolvereid   Kolvereid IL, ski 

Reipholmen Skilting og informasjonstavle, gapahuk, tilrettelegging av aktiviteter langs sti    Rørvik Rotary 

Bogafjellet 

Vann til hytta, skilting og merking i Bogafjellet, to gapahuker ved Mariatjønna, 
universelt utformet trase opp til Mariatjønna (spillemidler?), samt informasjonstavle 
ved fylkesveien.   Kolvereid Røde Kors 

Salsbruket 

Galtnesmarka og Setermarka: Padlehuk/utsiktspunkt i Galtnesvika. Møteplass i 
Galtnesmarka (glassiglo), Utvide parkeringsplass og bommer Setermyran, 
toalettanlegg i Setermarka. Oppgradering av trase Setermarka med skilting og 
merking (sjekk ut!) 2022-2023 Salsbruket IL 

Salsbruket Fra Leppetind til Krokvatnet- skilting og merking 2023 Salsbruket IL 

Salsbruket Tilrettelegging av møteplass på utsikten på Salsbruket 2022 Salsbruket i fokus 2022 

Salsbruket Skilting og merking til Borkmotind og Hagafjellet med flere 2023-2024 Salsbruket IL 

Salsbruket Barnas Hus tomta - møteplass 2022 Salsbruket i fokus 

Salsbruket Lagnesodden- møteplass 2022 Salsbruket i fokus 

Skiftningspynten Skilting og merking   Ungdomslaget Ygdrasil 

Værumsnubben Skilting og merking   Måneset grendelag 
Rotvikfjellet Oppgradering av merking, utbedring av gamme og klopping   Nærøy IL 

Arnøyfjorden 
Merking av 16 padleløyper med 3 ulike utsiktspunkt, Abelvær, Storjuvika og 
Grindvollen   U.L Fallarstein  

Rørvik Skilte Svahyllveien med qr kode 2022 Svahyllveien vel 

Rørvik Opparbeiding av sti og møteplass på Byåsen   Svahyllveien vel 

Borgan Skilting og merking av padleruter   Borgan Ungdomslag 

Aunavatnet 
Utbedring av sti rundt vannet, opprensking av siv i vannet, etablering av bade kai ved 
badeplassen. 2022-2023 Aunavatnet velforening 

Drag Etablere trapp opp til Dragstind 2024 Velforening/Idrettslag 

Rossøya/Rekøya Tilrettelegging for grillplass, benker og lignende 2023 Velforening 

Stavrengsvatnet Tilrettelegging for parkering og gapahuk 2023 Velforening 
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28 
 

Vedlegg 1.  Årshjul frilufts- og spillemidler 
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Vedlegg 2. Årshjul Kultur 
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Vedlegg 3. Anleggsprioritering   

Anlegg som prioriteres i Nærøysund kommune i perioden 2021-2025 

Nærøysund kommune mener at følgende anlegg skal prioriteres i perioden 2021 – 2025: 

1. Anlegg med høyt aktivitetspotensial for barn og unge, med lave kostnader for sluttbruker og i områder med lav 

anleggsdekning. 

2. Aktivitets-, nærmiljø-, og friluftsanlegg som legger til rette for inkludering, allsidighet, mangfold og attraktive 

møteplasser i nærmiljøet. 

3. Anlegg som skal arrangere mesterskap, med plan for høy hverdagsaktivitet i tiden før og etter arrangementet. 
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Vedlegg 4. Søknadsprosess spillemidler  

Søknadsprosess spillemidler  
 
Hvordan søke – og når er fristene?  

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen og dokumentasjonskrav. For 
å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess tidlig. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med kommunen 
via servicetorget eller postmottak. 

Det er særlig viktig å merke seg: 

• Frist for å informere om planlagte søknader 15. juni. Informasjonen skal inneholde følgende:  

- Type anlegg/beskrivelse 
- Kostnadsoverslag 
- Enkel skisse 

• Frist for å sende inn søknad til kommunen via anleggsregisteret.no 15. oktober. 

• Politisk behandling og prioritering av søknader desember (gjøres av spillemiddelansvarlig i kommunen). 

• Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar (gjøres av spillemiddelansvarlig i 
kommunen). 

• Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai. 

• Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli. 

Hvem kan søke spillemidler? 

• kommuner og fylkeskommuner  

• idrettslag underlagt Norges idrettsforbund 

• sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til 
friluftslivsanlegg 

https://anleggsregisteret.no/
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• aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene Bestemmelser om tilskudd 
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 (regjeringen.no) 

Hva gis det tilskudd til? 

• bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhe t eller egenorganisert 
aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser 

• kjøp og innredning av eksisterende anlegg 

• universell utforming av eldre idrettsanlegg 

Verktøy for planlegging og drift av anlegg 

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no. For hver type anlegg vil 
du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. Kommunen og 
fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er behov for dette.  

Fylkeskommunen har følgende ansvarsområder 

• mobilisering og formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger 

• behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner 

Kommunen har følgende ansvarsområder 

• veilede søkere  

• godkjenne dokumentasjon  

• innsending av søknad til Fylkeskommunen  
• foreta utbetaling av tildelte søknader  

 

 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
http://www.godeidrettsanlegg.no/
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Vedlegg 5. Prioritering av halltid  

 

Prioritering av halltid  
 
Dagtid:  

- Skolene/ kulturskolen har førsteprioritet på halltid etterfulgt av barnehagene. Etter det så kan resten av de kommunale tjenestene 

melde inn behov også fordeles det etter innmeldt behov, resten av tjenestene sidestilles.  

- Behov skal meldes inn innen utgangen av april for tildeling på høsten.   

- Det gjennomføres ingen internfakturering mellom de kommunale tjenestene knyttet til halleie.  

- Arbeidstakere som ønsker aktivitet i hallene, kommer i etterkant av tjenestene og idretten. Dette gjelder både dag – og kveldstid.  

 
Kveldstid:  

- Idretten har første prioritet på halltiden på kveldstid. Videre skal de yngre prioriteres først og de som er avhengig av halltid skal 

prioriteres før uteidrettene i sesong. Etter idretten prioriteres uorganisert aktivitet som åpen halltid, offentlig bading, dropp inn klatring 

ol. Er det ledig kapasitet utover dette er det den første som kommer med henvendelsen som får tildelt tid. Dette gjelder bursdager, 

private aktivitetsarrangement og lignende.   

- Kommunen lyser ut i mai med frist 10. august. Sendes deretter til Idrettsrådet for fordeling. Idretten får tilbakemelding om tildelt tid 20. 

august.  

Arrangement/cup/kamper ol:  

- Idretten har første prioritert i forhold til terminlister (unntatt arrangement som er lagt inn fra før, eks konserter).  

- Etter dette er det det arrangementet som booker først som får plass.     
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Vedlegg 6. Rutine frilufts prosjekt  

Rutine for henvendelse på friluftslivsprosjekt  
 

Ønsker ditt lag eller forening å utvikle et tiltak for tilrettelegging i friluftsliv? Følg denne rutinen.  

1. Ha klart ønske, ide eller tiltak. Kontakt kommunen ved folkehelsekoordinator, kultur eller rådgiver landbruk.  

2. Kommunen tar da initiativ til et oppstartsmøte for å avklare:  

a. Hvilke tilskuddsordninger det kan være mulig å søke på  

b. Tidslinjen til prosjektet  

c. Behovet for kommunal bistand. For eksempel kartarbeid, prosjektbeskrivelse eller annet  

d. Initiativtakernes mulighet for dugnad eller annen egeninnsats  

e. Eventuelt behov for å søke til teknisk for tiltaket og hva området er avsatt til i plan  

f. Behov for grunneieravtaler. Kommunen bistår med informasjon om grunneiere og forslag til avtaler 

g. Hvilke vedlegg som må på plass som grunnlag for søknader 

3. Videre bistår kommunen med oppfølgingsmøter underveis i prosessen, men ikke i det praktiske arbeidet med utførelsen (bygging) av 

prosjektet.  

4. Initiativtaker er selv ansvarlig for å sluttrapportere på prosjektet og passe tidsfrister, men kommunen kan bistå med sluttrapportering 

ved behov.   
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Postadresse: Nærøysund kommune 
Postboks 133, Sentrum, 7900 Rørvik 

Kontakt: post@naroysund.kommune.no 
Tlf.: 909 37 381/ 906 28 700 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


