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Innledning 
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 – 2010, skal rulleres. Selve 

handlingsdelen varte fra 2007 til 2010, og det er nå behov for en ny planperiode. Spesielt 

for rulleringa er at folkehelse nå blir en viktig del av kommunedel- planen. Planarbeidet er 

ei oppfølging av vedtatt kommunal planstrategi (KPS), der kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv, fysisk aktivitet var en av de prioriterte planene. 
 

Planprogram skal etter plan- og bygningsloven § 4-1 utarbeides som grunnlag for 

planarbeidet for alle regionale planar og kommuneplaner, samt kommunedelplaner. 

Planprogrammet skal gjøre greie for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for 

medvirkning. Planprogrammet skal videre fastsette rammene for planarbeidet og sikre enn 

politisk forankring, samtidig som at det gir mulighet for innspill før det konkrete planarbeidet 

blir satt i gang. Planen vil være tematisk, med status som kommunedelplan, for og formelt 

knytte planen mot kommuneplanen sin samfunnsdel, arealdel og handlingsdel med 

økonomiplan samt andre kommunedelplaner. Planen vil ikke gi hjemmel for arealdisponering, 

men skal kunne gi tilrådninger til kommuneplanen sin arealdel. 
 
Kommunedelplanen vil ha flere viktige funksjoner. En av dem vil være å gi grunnlag for å 

søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, og anlegg til friluftsformål. Ut i fra et 

helsemessig synspunkt skal ulike tiltak i planen sees i sammenheng med folkehelsearbeid, 

knyttet til folkehelselova og samhandlingsreformen. Det er derfor viktig at kommunen nå får 

et oppdatert planverktøy, som speiler dagens situasjon og behov i framtida, i forhold til  

statlige, regionale og kommunale føringer. 
 

Planen skal være et overordna politisk styringsdokument, samt et utgangspunkt for 

rådmannen sitt administrative arbeid innen områdene idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og 

folkehelse. Slik vil planen være styrende i forhold til samarbeid mellom kommunen og 

de frivillige organisasjonene. 
 
Planen skal utgreie og sikre: 

- Klare målsettinger for kommunen si satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og 

folkehelse. 

- Mål for anleggsutbygging og sikring av areal til idrett og friluftsliv. 

- God kommunal styring av anleggsutbygginga. 

- Klare politiske prioriteringer innen planfeltet. 

- At riktige mål og veivalg blir tatt. 

- At man velger gode strategier for å nå måla. 

- Tydelige rolle- og ansvarslinjer i forhold til organisasjoner og lokallag. 
 

 
 

2 Overordna føringer og rammer for planarbeidet 
Etter plan- og bygningslova skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer legges til 

grunn ved kommunal planlegging. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet skal 

utarbeides i samsvar med disse. Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det skal 

søkes om spillemidler til, må være innarbeidet i en kommunal plan. Et av måla med planen er 

å få en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. 
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e 

 

2.1 Nasjonale føringer 
Bakgrunnen for en statlig medvirkning og støtteordning til idrettsformål er knyttet til egen- og 

nytteverdien av fysisk aktivitet der nytteverdien særskilt er knytta til forebyggende 

helsearbeid. 
 
Viktige planer og meldinger er: 

o St.meld. 14 (1999-2000), idrettslivet i endring 
o St.meld. 39 (2000-2001), Friluftsliv - en vei til høyere livskvalitet 
o St.meld. 16 (2002-2003), resept for et sunnere Norge 
o St.meld. 39 (2006-2007), frivillighet for alle 
o St.meld. 26 (2006-2007), om rikets miljøtilstand 
o Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, Saman for fysisk aktivitet 
o St. meld. 47 (2008-2009), samhandlingsreformen 
o Ny ”Idrettsmelding” fra Kulturdepartementet – 2011 
o Friluftslova- St.meld. nr. 39(2000-2001) og Prop. 88 L (2010-2011) 
o Folkehelselova- Helse og omsorgstjenesteloven – 2011 

 
Folkehelseloven gir de viktigeste formelle rammene for folkehelsearbeidet, der kommunen 

blir pålagt det helhetlige ansvaret. 
 
 

 
2.2 Regionale føringer 
Nordland fylkeskommune har ingen særskilte rammer for planen, men forholder seg 
departementets føringer. De anmoder likevel om at kommunen slår sammen søknader på 
nærmiljøanlegg og ordinære anlegg – dette på bakgrunn av sammenslåing av de to 
postene i spillemiddelportalen. Altså at kommunen selv skal forestå denne prioriteringen.  

 
 

2.3 Kommunale planer 
 Kommuneplanens Samfunnsdel 
 Samhandlingsplan for oppvekst/kultur 

 Arealplaner 
 
 
 

3 Gjeldende plan 
Gjeldende plan ble utarbeidet for perioden 2007-2010. Planen er ikke revidert eller endra. 

 

Overordna mål 
Alle i Fauske kommune skal gis anledning til å drive idrett, friluftsliv, mosjon og lek på det nivå  

som det til enhver tid er interesse og behov for, og som det ligger naturlig til rette for i 

kommunen. 

Fysisk aktivitet og bruk av naturen skal være en naturlig del av hverdagen, og prioriteres som en 

av de viktigste fritids- og helsefremmende aktiviteter uavhengig av alder, helse og bosted. 

Delmål 
Gjennom aktivt samarbeid skal Fauske kommune medvirke til utvikling av en offensiv og 
framtidsrettet utvikling for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
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Fauske kommune ved oppvekstsentrene skal bidra til at elevene får et positivt og 
selvstendig forhold til fysisk aktivitet, og gode vaner i forhold til bruk av og ferdsel i naturen. 
 
Fauske kommune skal i samarbeid med aktuelle aktører, stimulere barn og ungdom til å drive 
fysisk aktivitet i frivillige organisasjoner gjennom gode og spennende tilbud om egenorganiserte 
aktiviteter. 
 
Fauske kommune skal være en aktiv støttespiller til lag og foreninger i Fauske kommune. 
 
Fauske kommune fortsetter tilretteleggingen for det enkle friluftslivet. 
 

Frisklivssentralen skal være en del av folkehelsearbeidet i kommunen. 

Utvikle tilpasset fysisk aktivitet og andre aktivitetsbaserte kulturtiltak som en integrert del av 
kommunehelsetjenesten. Aktivitetene skal være helsefremmende, forebyggende, 
rehabiliterende. 
 
Alle funksjonshemmede, eldre og andre grupper med særskilte behov skal ha mulighet til å delta på 
aktiviteter, på lik linje med resten av kommunens innbyggere. 

 
Fauske kommune skal sikre at så mange som mulig av innbyggerne har tilgjengelig informasjon om 
aktiviteter, anlegg og områder innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
 
Alle grupper i befolkningen skal ha mulighet for fysisk aktivitet i nærmiljøet.  
 

 
 

 
 

3.1 Handlingsprogram for anlegg og område 2007-2010 
 

 
Dette er prosjektene som kommunen satset på i forrige planperiode. 

Nærmiljøanlegg, rehabilitering og friluftsliv er prioriterte område fra statlig og 

fylkeskommunalt hold. 
 

PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2007-2010, OG UPRIORITERT LANGTIDSPLAN 

2008-2014 
Dette er Fauske kommunes prioriterte handlingsplan for utbygging og rehabilitering av anlegg for idrett- 

og friluftsliv i perioden 2007-2010, og 

uprioritert langtidsplan for 2010-2017. Tegnforklaringer: Anlegg merket ¤ er ferdigstilt, men står på listen 

fordi de fortsatt søker spillemidler. 

Forkortelser: km = kommunale midler, sm = spillemidler, pm = private/andre midler. NM = 

Nærmiljøanlegg, AT = Andre (mindre) tiltak, Nyanl = Nye ,idrettsanlegg, Rehab = Rehabilitering, Kultb = 

Kulturbygg. 



 

PRIORITERT HANDLINGSPLAN  2007- 2010. 

REHABILITERING  OG NYBYGG AV ORDINÆRE ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG 

 Anleggs- 

Kateg/ prio 

Bygge 

-start 

Mål Drif 

pr 

år 

anleggs 

kostna 

Finansiering (i lOOOkr.) 

2007 2008 2009  
 

      Km Sm Pm Km Sm Pm Km Sm p Km Sm pm 

Fauske svømmehall, Fauske kom l. Ord.anl 06* 12x25  33 321 11616 2000  7500 7320 4885       
Rullestolrampe varmebasseng, Fauske kom 2.   Ord.an1 06*   352 232 120           
Varmebasseng  12m Fauske kommune 3.   Ord.anl 06* 12x8  23 605 22 165 l 440           
Div. vannareal svømmehallen,  Fauske kom 4.   Ord.anl 06* 3 stk  4 139    3 412 727        
Daja skytterbane Sulitj.skytterlag 5.   Ord.anl 07   391  171 220          

Vil 2 okart og l turkart -Halsvatn/haugan 6.   Ord.an1 06*   316  127 189          

Motorsportanlegg  Dråvika 7.   Ord  anl. OS* 2 stk  4 642 230 1680 2732          

Fotballhallen, kunstgress banestr.l 05x68,og 

lysanl- Fauske sprint 
8.   Ord.anl 07 110x68  9 835  3000           

 
l 

Fotballhallen,  l OOm sprintfelt 4 

baner,lengdegrop og tresteg- Fauske sp1int 
9.   Ord.anl 07 100m  l 192  478           

 
l 

Fotballhallen, klatrevegg med 

bulderrom/alt.klatrehall- Fauske sprint 

10. Ord  anl 07   2 293  840           
l 
' 

Fotballhallen,  garderober og areal til 

publikumstoaletter-Fauske sprint 
11. Ord anl 07   5 564  840           

Fotballhallen, styrketreningsrom  min 150m2 

alt.50-l 00m2- Fauske sprint 
12. Ord  anl 07 150m2  2308  840           

Lagerrom for utstyr - fotballhallen 13. ord anl 07   l 988  795           

Klubbhus inkl rnøterom-fotballhallen 14. ord anl 07   5 169  840           l 

Holtanlia alpinsenter, klubbhus/servicebygg/ 

varmestue- Fauske IL alpint/snowboard 
15. Ord.an1 07   2 800    260 840 1700       

Rullestolrampe klubbhus VIL 16. 06*   151  60 91          

Valnesfjord flerbrukshall,sosiale rom- 

Valnesfiord IL 

17. Ord.anl 08   l 740    400 480 860       

Valnesfjord flerbrukshall,  skytebane 

Valnesfjord IL 
18. Ord.anl 08   1760    50 704 1006       

 
l 



 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRMILJØANLEGG OG ANDRE (MINDRE) TILTAK 

 

 

Anleggstype Sted Eier /utbygger 

 

 Prioritert handlingsplan (2007-2010 

Anleggs 

Kategori/ 

start   

priorite 

bygge-

start 

Mål Drift 

pr 

år 

anleggs 

kostnad 

Finansiering (i 1000 kr) 

2007 2008 2009 2010 

Km Sm pm Km Sm Pm Km Sm Pm Km Sm pm 

Ballbinge  Erikstad Gr.sk 2 Nm 06   439’ 96 200 143          

 Vestmyra akt.park Fauske komm 3 Nm 06  30 2750 55 200 145 100 200 100 100 200 100 100 200 100 

                  

Uprioritert langtidsplan (2008-2017)                  

Valnesfjord flerbrukshall 19. Ord.anl        250 8115 11923 

Khmgsetmarka ny tilkjøring, klubbhus, 
utvidelse l ysløypa - Fauske IL 

20. Ord.anl 07          

Nytt kunstgressdekke(garantisak) Fauske stadion 21. Ord.anl 10   1760 1000  760    
Redskapsrom Fauske idrettshall Paus kom 22. Ord.anl 08-11 100m2  700 150 140 10 250 140 10 



 

Snowboard.skileikanlegg,Holtan.Fau IL      5 Nm 07   800‘    20 100 80 20 100 80 20 100 80 

Turvei Erikstad.fugletårn-Vestm. Fauske  6 Nm 04-06   400‘    50 75 200 75      

Bru v/nordenden av Vallvatnet. F/Sørf. 

kom    

1 AT 07       50  50       

Utstyrsentral friluftsliv Fauske kommune  1AT 02-08   200    25  25 25  25 25  25 

Tursti, basket, klatrestein Finneid skole 4 Nm   5 100    20 50 30       

Utvidelse balløkke øvre Hauan                  

Lys i Hauanbakken                  

= ferdigstilt) prioritet 1000 kr km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anleggstype Sted Eier /utbygger Anleggs-  

Kategori/ start   

prioritet 

bygge-

start 

anleggs 

kostna

d 

Finansiering (i 1000 kr) 

2010 2011 2012 2013 

Km Sm pm Km Sm Pm Km Sm Pm Km Sm pm 

Uprioritert langtidsplan (2010-2016) 

 

               

Basseng Valnesfjord skole, Fauske kommune Nyanl 10-16 4500             

Daja skianlegg, alpint,lysløyper  Nyanl 10-16 18800             

Erikstad fotballbane, Fauske kommune Rehab 10-16 200             

Finneid stadion, Fauske kommune Rehab 10-16 200             

Flytebrygge sentrum Fauske kommune At 10-16              

Gymsal/aktivitetshus Valnesfjord skole, Fa 

kommune 

Nyanl 10-16 17400             

Holtanlia snøpark,rehab.ndfart Fauske IL Rehab 10-16 200             

Holtanlia, rehab servicebygg/kafe Fauske IL Rehab 10-16 600             

Lysløypetilknytning Klungset-Vestmyra, Fa 

kommune 

Nyanl 10-16 350             

Rehibilitering asfalt håndballbane VHSS Rehab 10-16 25             

Ridevei til Fongenhytta, VHSS Nyanl 10-16 40             

Turvei for HC Klungset Fauske kommune   Nyanl 10-16 80 45  35           

Klatrevegg idrettshallen Fauske kom  Nyanl 10-16 250‘  140 110           

Redskapsrom Fauske idrettshall Faus kom Nyanl 10-16 250‘ 150 80 20          



 

 
 
 
 
 

Ishall Vestmyra aktivitetspark Fauske kom Nyanl 10-16 1.200‘ 720 480           

Strandpromenade, sentrum Fauske kom nyanl 10-16 800 800            

Tråkkemaskin Klungset/Valnesfjord fauske 

kommune 

Rehab 10-16 900             

Tursti Finneid-Hauan Fauske kommune Nyanl 10-16 150             

Valnesfjord stadion fauske kommune Rehab 10-16 200             

Kyststi Erikstad Fauske kommune nyanl 10-16 400             
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4 Omfang av planarbeidet – viktige problemstillinger 
Kulturdepartementet har følgende krav til innhold som skal innarbeides i 

kommunedelplanen: 

 Målsetting for kommunen si satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse. 

 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av areal for idrett og friluftsliv 

 Resultatvurdering av forrige plan, med status -oversikt. 

 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

 Det skal gjøres greie for sammenhengen med andre planer i kommunen. 

 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 

 Økonomiplan knytta til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. 

 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 

 Lokaliseringa av eksisterende og planlagte anlegg, område for friluftsliv og arealbehov for 

planlagte anlegg og friluftslivsområde bør framgå av relevante kart. 
 

 
Viktige problemstillinger i planarbeidet: 

- Utforming av mål, strategier og tiltak - skal underbygge statlige og fylkeskommunale 

føringer og være grunnlag for langsiktig politikk i kommunen 

- Idretten i Fauske kommune – status og utfordringer 

- Friluftsliv i Fauske kommune – status og utfordringer 

- Uorganisert aktivitet  - status og utfordringer 

- Fysisk aktivitet for utvalgte grupper – valg av fokusgrupper – status og utfordringer 

- Folkehelsa i Fauske kommune - kommunen skal ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i befolkninga og positive og negative faktorer som kan verke inn på 

den. Kommunen skal fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet. 

Folkehelsearbeidet bør være kunnskapsbasert. 

- Universell utforming av anlegg ute og inne – status og utfordringer 

- Hvordan motivere til frivillig innsats for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse i 

Fauske kommune 
 
 
 

5 Behov for utredninger 
Registrering av aktivitet 

- Organisert idrett 

- Eigen organisert fysisk aktivitet 

O Hvem driver med tilrettelegging for fysisk aktivitet  

o Hvem kan sette i verk nye prosjekt 
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Registrering av anlegg 

- Hovedanlegg – status – behov 

- Nærmiljøanlegg – status – behov 

- Grøntanlegg 
 

 
Vurdering av aktivitetsbehov: 

- Hvilke grupper har kommunen et spesielt ansvar for 

- Hvilke enkle tiltak ønsker de ulike gruppene 
 

 
 

6 Organisering og medvirkning 
 

6.1 Organisering 
Planen er knytt til flere enheter i kommunen. Enhet kultur og folkehelsekoordinator, 

Fauske Eiendom KF, barnehage, skole. 
 
Referansegruppe/Fokusgruppe 

Fauske eldreråd og rådet for Funksjonshemmede, Fauske Idrettsråd, Sulitjelma og 

omegn turistforening, Statsskog, Fauske videregående skole. 

 
 
Ressursgruppe fra administrasjonen 

Kultur, folkehelserådgiver, barnehage/skole, ungdomsklubb og Enhet 

plan og utvikling. 
 
Planen blir ført i pennen av Idretts- og friluftsavdelinga i Enhet kultur. 

 

 
 
 

6.2 Medvirkning 
Dialogmøte/temamøte - med aktuelle grupper innenfor idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og 

folkehelse. 
 
Fokus: 

 barn og unge 

 Friluftsliv 

 Universell utforming 

 Idrett 
 

 
 

6.3 Økonomi 
Planarbeidet er forankra i kommunal planstrategi samt økonomiplanen og 

handlingsprogrammet til kommunen. Arbeidet med planen skal løses innenfor ordinær drift. 
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7 Framdriftsplan og planprosess 
 

Hva Når 

1. gangs behandling og offentlig ettersyn  April 2014 

Innarbeiding av innspill til planprogram Juni 2014 

Politisk vedtak av planprogram 17. juni 2014 

Dialogmøte April-September 2014 

Utarbeiding av planforslag April- September 2014 

Utredninger/kartlegginger Mai- September 2014 

Medvirkning dialog med aktører/brukere Mai-September 2014 

Politisk vedtak om utlegging av planframlegg til offentlig ettersyn Tidlig oktober 2014 

Offentlig ettersyn (6 uker) Medio November 2014 

Innarbeiding innspill og justering av framlegg til plan November 2014 

Vedtak av planframlegg Desember 2014 

 


