
STATLIGE FØRINGER 

Statlig idrettspolitikk viser til en målsetning om å tilrettelegge for at flest mulig kan utøve idrett og 
fysisk aktivitet. Styrende for denne politikken er Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske 
idrettsmodellen som har fastsatt et særlig ansvar for målgruppene barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), 
personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. Universell utforming av idrettsanlegg er spesielt 
viktig, og fremgår også som krav ved søknader til spillemiddelordningen. Statens overordnede visjon 
er "Idrett og fysisk aktivitet for alle".  

Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Formålet med 
Friluftsloven, sist endret i 2013, er å verne friluftslivets naturgrunnlag og å sikre allmennheten fri rett 
til ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og fremmes. 

De sterkeste nasjonale føringene når det gjelder planlegging finner vi i rikspolitiske retningslinjer for 
å styrke barn og unges interesser i planlegging. Disse retningslinjene er hjemlet i § 3-5 i plan- og 
bygningsloven. Retningslinjene stiller flere krav til den kommunale planleggingsprosessen. 
Kommunen skal blant annet vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og 
byggesaksbehandlingen. Retningslinjene stiller også krav til den fysiske utformingen av arealer for 
barn og unge. Rundskriv T-2/08 Om barn i planlegging (av 2008) omtaler de rikspolitiske 
retningslinjene og gir utfyllende veiledning til kommunenes planlegging. 

Også den statlige friluftspolitikken legger føringer på planens innhold og prioriteringer. Klima og 
miljødepartementets Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv prioriterer de overnevnte målgruppene, 
og legger i tillegg vekt på tilrettelegging for personer med innvandrerbakgrunn. Strategien peker på 
friluftsliv som en form for fysisk aktivitet med lav terskel og høy tilgjengelighet uansett 
sosioøkonomisk bakgrunn. Videre viser strategien til viktigheten av universell utforming av 
tilrettelagte friluftsarealer, herunder nærmiljøanlegg. Statens helsepolitikk peker på flere områder 
planen skal ta hensyn til, og ivaretas gjennom planens fokus på folkehelse 
 
FYLKESKOMMUNALE FØRINGER 
 
Nordland fylkeskommune har, gjennom fylkestingssak 147/20146 vedtatt nye retningslinjer for 
fordeling av spillemidler som peker på prioritering av mindre nærmiljøanlegg, og tilrettelegging for 
bruk av disse for målgruppene barn og unge, personer med nedsatt funksjonsevne, inaktive og den 
økende andel eldre. Videre påpekes viktigheten av at planen underbygger strategier og mål i 
folkehelsearbeidet. 

Universell utforming 
Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe. Når prinsippene for universell utforming 
legges til grunn, skal anlegg for idrett og fysisk aktivitet i prinsippet kunne brukes av alle mennesker, 
uavhengig av funksjonsnivå. Idrettsanlegg som mottar spillemidler skal oppfylle kravene til universell 
utforming, slik disse er utformet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven. 
 
Det har vært viktig å sørge for trygghet til utbyggere av større kostnadskrevende anlegg, først og 
fremst idrettshaller, ved å sikre dem prioritering for tilskudd. På den andre siden skal det også sikres 



et jevnt godt tilbud av inntil middels store anlegg som løyper, klubbhus, skytebaner, ridebaner og 
mindre anlegg for et bredt spekter av idretter. Fylkeskommunen søker å ivareta god geografisk 
spredning av og balanse i anleggsdekning for ulike idretter og fysiske aktiviteter, uansett om det er 
egenorganisert, i kommunal regi eller i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten, velforeninger 
og andre  
 

Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018 - 2022: 

• Den organiserte idretten i Nordland skal utvikles slik at den når landsgjennomsnittet i  
forhold til medlemskap, aktivitetsdeltakelse og prestasjonsutvikling. 

• Fylkeskommunen skal i samarbeid med idretten og kommunene innen 2022 oppnå en 
anleggsutvikling som ivaretar spillemidlenes to hovedformål: 

o Anlegg til bruk for trening og konkurranser i regi av organisert idrett. 
o Anlegg og tilrettelegginger med formål å stimulere til lavterskel og egenorganisert 

fysisk aktivitet. 
• Andelen ungdom og voksne som tilfredsstiller de nasjonale anbefalinger til fysisk aktivitet 

øker med 50 % innen 2022.  

 
Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 
Gjennomgående perspektiver i folkehelsearbeidet: 

• Utjevning av sosiale helseforskjeller 
• Helse i alt vi gjør 
• Bærekraftig utvikling 
• «Føre-var»-prinsippet 
• Medvirkning 
• Lokal mobilisering 
• Fokus på strukturelle tiltak  

 

KOMMUNALE FØRINGER: 
Denne planen må ikke bare forholde seg til de overordnede føringene. Det er allerede eksisterende 
planer i kommunen som den må forholde seg til:  
 
Kommunal planstrategi 2017-2020 

Planstrategien holder oversikt over det helhetlige overordnede kommunale plansystemet, inkl. 
årgang og behov for oppdateringer. Planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 06.04.2017 og gir 
føringer for kommunens planarbeid fram til 2020.  Kommuneplanens samfunnsdel skal i følge 
planstrategien revideres i inneværende kommunestyreperiode.   



Kommunale arealplaner 

1. Kommuneplanens arealdel 2017-2028 
Planen omfatter kommunens spredtbygde områder samt de mindre tettstedene; Holmstad, 
Maurnes, Sigerfjord, Holand og Jennestad. Sortland by og tettstedet og Strand er omfattet av Byplan 
Sortland – Blåbyen 2015-2027. 

2. Byplan Sortland - Blåbyen 2015- 2027 
Byplan omhandler Sortland by og tettstedet, inkl. Strand. Planen legger opp til at Sortland by og 
tettstedet inkl. Strand skal vokse innover, der det satses på bl.a. : 

• Gode grønt- og rekreasjonsområder og grønne forbindelser mellom boliger, arbeid, sosial 
infrastruktur og rekreasjonsområder.  

• Natur- og kulturressursene skal ivaretas og videreutvikles og blåbyen forsterkes.  
 

Andre strategiske kommunedelplaner og temaplaner  
Kommunen har innenfor de ulike sektorene en rekke kommunedelplaner og temaplaner som skal 
bidra til å konkretisere kommunens overordnede mål.  Planene er vurdert i gjeldende kommunal 
planstrategi: 

- Kommunedelplan for kvalitet i skolen 2015-2019 
- Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse 2015-2030, rullert i forrige planstrategi 
- Kommunedelplan for skolestruktur 2019-2034, vedtatt i Kommunestyret 13.06.19 
- Kommunedelplan for Oppvekst 2015-2030 - STOLT 
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2018 – 2020 
- Strategisk analyse 2018-2021 

 

Planer under arbeid:  
Kulturminneplan for Sortland, planarbeid pågår 
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