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1. INNLEDNING 
Idrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og kjennetegnes av et stort 
engasjement.  Området er et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen, og for 
bedret folkehelse. 
 
For at kommunen fortsatt skal være attraktiv og fremtidsrettet, er det viktig å tilrettelegge for 
trivsel og gode levekår.  Viktige virkemidler er idrett, friluftsliv, lek og rekreasjon, med 
tilhørende anlegg og områder. 
 

1.1 Formål med planen 
For å være berettiget statlige spillemidler er det et vilkår at alle kommuner skal ha en politisk 
vedtatt plan for fagområdet.  Kravet er stilt av Kulturdepartementet for at området skal bli 
gjenstand for klarere behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.  
Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på 
bakgrunn av særinteresser.  Planen skal oppfylle visse minimumskrav: 

 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt 
 Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi – areal- og 

kommuneplan.) 
 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. 
 Målsetting for satsningen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av 

arealer. 
 Prioritert handlingsplan (2019-2022) og uprioritert handlingsplan (2023-2028) 
 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold 
 Kart (eksisterende- og planlagte anlegg) 

 
Planen skal være et politisk og administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, 
friluftsliv og lek.  For lag og foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir 
prioritert.  Planen skal revideres minst en gang hver valgperiode. Og planens fireårige 
prioriterte handlingsplan rulleres årlig. 
 

1.2 Prosess 
Prosjektorganisering: 
Planen er knyttet til flere enheter i kommunen. Enhet kultur,  Folkehelserådgiver, eiendom, 
plan og samfunnsutvikling samt barnehage og  skole. 
 
Ressursgruppe fra administrasjonen 
Kultur, folkehelserådgiver, barnehage/skole, ungdomsklubb og Enhet eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. 
 

Referansegruppe/Fokusgruppe 
Fauske eldreråd og rådet for Funksjonshemmede, Fauske Idrettsråd, Fauske Ungdomsråd, 
Sulitjelma og omegn turistforening, Statskog, Fauske videregående skole. 
 
Planen blir ført i pennen av  Enhet kultur som har samhandlet med alle overnevnte instanser 
som har kommet med innspill til planen.   Forrige planperiode (2015-2018) ligger til grunn for 
rullering og videreutvikling av denne planen som altså gjelder for 2019-2022.  
Forørvig ble forrige plan prolongert med ett år på grunn av vakanse i stillingen som 
idrettskonsulent.  



 
 
Arbeidet med rullering av planarbeidet ble igangsatt våren 2019.  Det ble kunngjort i Avisa 
Nordland, Saltenposten, www.fauske.kommune.no.   
Kommunens lag og foreninger ble tilskrevet og bedt om å gi innspill. 
 
 

1.3 Forholdet til andre planer 
Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen.  Særskilt nevnes areal- og 
økonomiplanene i Fauske kommune, Samhandlingsplan for oppvekst i Fauske kommune, 
sentrale Stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet (2014) 
 
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 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) – 2011 
o St.meld 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk 
 
Folkehelseloven gir de viktigste formelle rammene for folkehelsearbeidet, der kommunen blir 
pålagt det helhetlige ansvaret. 
 
 

  

http://www.fauske.kommune.no/


1.4 Planens oppbygging 
Planen er delt inn i to hoveddeler. Del 1 (kap 1-4) inneholder faktaopplysninger om 
nåsituasjon, med analyser og konklusjoner for videre arbeid innen idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet.  Del 2 (kap 5-11) inneholder målsetninger, resultatområder med delmål, strategier og 
tiltak, prioritert handlingsplan for 2019-2022, og uprioritert handlingsplan for aktivitet og 
anlegg. 
 
Tiltaksdelen med anlegg og områder for idrett og friluftsliv tilfredsstiller de plankrav 
Kulturdepartemenetet har som vilkår for stønad av spillemidlene. 
 
Planen tar for seg resultatområdene idrett, friluftsliv og nærmiljø samt felles utfordringer. 

2. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET 
Flere og flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. 
Andelen i befolkningen som er fysisk aktivt på fritiden har økt jevnt siden 1985. 
Likevel har det totale omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned.  Dette skyldes i 
stor grad at hverdagsaktiviteten går ned.  Vi gjør mindre arbeid på og i huset enn tidligere, vi 
går og sykler mindre i hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende arbeid. 
 
Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå for å oppnå helsegevinst med 30 minutter 
daglig aktivitet med moderat belastning for voksne, og 60 minutter for barn, oppfylles av en 
lav andel av nevnte befolkningsgruppe. 
 
85 % av alle barn mellom 6 og 12 år er med i norsk idrett på et eller annet tidspunkt, og 
mange deltar i flere idretter.  Tallene viser at oppslutningen er bred blant både gutter og jenter 
og i ulike samfunnsklasser.  Fotball er den klart største aktiviteten for begge kjønn. 
For de mellom 13 og 19 år, er idrettslagene fortsatt en dominerende arena for utøvelse av 
trening og fysisk aktivitet på fritiden.  Andelen som trener i idrettslag er lavere enn i 
aldersgruppen 6-12 år.  Medlemskapstallene indikerer at det skjer noe i overgangen mellom 
barn og ungdom når det gjelder forholdet til den organiserte idretten.  Frafall skyldes ikke en 
utfordring, men summen av mange.  Årsakene til frafall er sånn sett komplekse og knyttet til 
faktorer både i og utenfor idretten; utvikling, interesser og livsløp. 
 
Den vanligste aktiviteten blant voksne er i dag egenorganisert fysisk aktivitet, for eksempel 
utholdenhets- og styrketrening samt friluftslivsaktiviteter.  I 1989 oppga 8,5 % av 
befolkningen at de trente på treningssentre.  I 2012 hadde dette tallet økt til ca 30 %. 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne er noe mindre fysisk aktive enn befolkningen for 
øvrig. 
 
En betydelig del av den voksne befolkningen bruker friluft som arena for fysisk aktivitet.  
Store deler av disse oppgir at de bruker nærområdene ukentlig.  Folk går og løper for å 
mosjonere, trene eller nyte naturen, det luftes hunder, sykles og gås på ski.  I tillegg går og 
sykler folk til jobb. 
Dette gir et viktig signal om at tilrettelegging som stimulerer til egenorganisert aktivitet og 
transport uten bil bør prioriteres. 
 
Disse generelle nasjonale utviklingstrekkene, gir et godt bilde om hvilke hensyn som bør tas i 
planen inn mot konkrete tiltak og fremtidige prioriteringer. 
 

Kommentert [KH1]: Sjekk tallmaterialet 



  



3. STATUS OG ANALYSE AV SITUASJONEN I FAUSKE KOMMUNE 

En god del av anleggene i Fauske er godt kartlagt og vedlikeholdt. Samtidig gjenstår det 
en del kartlegging for å kunne gjør opp status. 

3.1. Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek 
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Alpinanlegg 1 1 1 3 
Basketball     
Badeplass 3 1 1 5 
BMX-anlegg  1  1 
Bowling 1   1 
Flerbrukshall 1 1  2 
Fotball grus 3 2 1 6 
Fotball kunstgress 11’er 2 1 1 4 
Fotball kunstgress 7’er 1  1 2 
Fotballbane gress 7’er 1   1 
Fotballhall 1   1 
Friidrettsanlegg 2   2 
Friluftsområder, lys/skiløyper 4 2 2 8 
Frisbeeanlegg 1 2  3 
Gokart-bane  1  1 
Gymsaler 4 2 1 7 
Hestesport 1 1  2 
Idrettshus/ kulturbygg 6 2 1 9 
Isløkke 2 1  3 
Kampsportanlegg 1   1 
Kart 5 4 3 12 
Klatreanlegg 1 1  2 
Motorsport 1   1 
Nærmiljøanlegg 25 14 4 43 
Overnattingshytte   6 6 
Rulleskianlegg 1   1 
Skateanlegg 1   1 
Skianlegg 4 2 2 8 
Skyteanlegg  1 1 2 
Svømmehaller 1 1 1 3 
Tennisanlegg 1   1 
Tursti/ turvei (merket)     
Volleyballanlegg 1   1 

 
  



3.1.1. Nærmere beskrivelse av noen sentrale anlegg/Oppsummering av 
forrige plan 
 
Alpin:  
Holtanlia: Fauske IL alpingruppa har etablert snøkanonanlegg. Dette gjør at Fauske/Sørfold 
har fått et sikrere tilbud innen denne aktiviteten. 
Sulitjelma Fjellandsby: Et anlegg som åpnet 2009. Det foreligger planer om videre 
utvikling/utbygging  av anlegget.  Caravanklubben i Øvre Valnesfjord har et alpinanlegg uten 
støtte fra kommunen.  
 
Badeplasser: Badestranda på Lund, Straumøyra nær Finneid og Vallvatnet. 
I Valnesfjord finnes Nordvika som er blitt opprustet med gangveier og moderne 
toalettforhold. Nordvika innfrir kravene til Statlig sikret friluftsområde.  
 
BMX-anlegg: Kosmo, Valnesfjord. (MÅ SJEKKES) 
   Ved kunstgressbanen i Valnesfjord, ved den nye skola i V.fjord. 
 
Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 
idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har ført til at 
hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble realisert 2012. 
Hallen er generelt godt ivaretatt, men begynner å merke år med ulike former for aktivitet – 
hallgulvet må byttes for å være i henhold til dagens standard. Vi ser at svært mange søker 
timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men garderobefasiliteter og det totale 
arealet fremstår som mer luftig og gir mere muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 
etablert bryterom (ca 200m2) tilknyttet Idrettshallen.  
 
Valnesfjord flerbrukshall: Åpnet vinteren 2019. Et topp moderne anlegg som kan ta imot de 
aller fleste aktiviteter for innendørs idrett.  Blir også brukt til kulturarrangementer, som 
storstue for Valnesfjord og til private arrangementer. 
 
Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i kommunen. 
Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion, kommet kunstgress i Valnesfjord 11’er 

(2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), 7’er i Sulitjelma,  samt 11’er bane på tidligere Fauske 

Grus (2014).  Fauske stadion fikk nytt kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. 
Fotballbanene på Erikstad og Hauan trenger nytt toppdekke. Det skal også sies at de banene 
som er etablert har skapt en veldig økning av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er 
estimert til 10-15 år alt etter bruk og vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt 
gress innen utgangen av 2020, og man bør se om muligheten for etterbruk av gammelt 
kunstgress.  
 
 
SKS Arena ble innviet januar 2016 og er primært Fauske Sprints innendørs baneanlegg. 
Hallen blir også sporadisk benyttet som konsertarena. Frisklivssentralen har også lagt noen av 
sine tilbud til SKS Arena.   
 
Friidrett: Friidrettsaktiviteten er lav i kommunen. Friidrettsbanene i Valnesfjord og Fauske er 
preget av lavt vedlikehold. I anledning etablering av Sentrum Kunstgress fikk løpebanen et 
løft, men løpebanen er fortsatt i grus. Det er etterspurt fra flere aktører om etablering av 
tartandekke – et dekke som i tillegg til å invitere til både organisert og uorganisert friidrett og 
øvrig aktivitet ville gjort vedlikeholdet av kunstgresset vesentlig lettere, samt økt levetid. 



  
Friluftsområder, lys-/skiløyper: 8 lysløyper i kommunen. Alt etter vær- og snøforhold blir 
de preparert med varierende hyppighet og kvalitet. I helgene på vårparten opptil 90 km 
turløyper ved gode vær- og snøforhold. Fauske har blitt en skidestinasjon for ikke bare Salten, 
men også langt utenfor regionen. Allerede fra oktober kan vi være heldige å kunne tilby 
skiløyper både i Sulitjelma og Fridalen i Valnesfjord. Sulitjelma har i tillegg tilgang til 
overnattingsplasser nok til å gjennomføre større samlinger for lag og foreninger. I det hele tatt 
et område med enormt potensiale. Et sambruk av snøproduksjonsanlegg i kombinasjon med 
utbedring av lysløype ved Skihytte ville i større grad kunne sikre tidlig aktivitet i Sulitjelma. 
Klungsetmarka har gjennom de siste årene hatt en enorm utvikling. Nytt stadionområde, 
snøproduksjonsanlegg, ca.4 kilometer ny helårs rulleskianleggtrasé og tråkkemaskin. Deler av 
anlegget er godkjent av FIS. Klungsetmarka er et meget godt drevet anlegg og skal etter 
planen få status som interkommunalt anlegg.  Turløypa i Hauan er under full renovering og 
ventes gjenåpnet overgang 2019/2020. 
 
 
Fra naturens side er mulighetene for å drive friluftsliv i Fauske nærmest ubegrenset. 
Kommunen har stor variasjon i naturtyper som gir rike muligheter for å drive alle typer 
friluftslivsaktiviteter. Det er viktig å sikre attraktive områder slik at disse ikke går tapt. 
Friluftsaktivitetene omfatter : jakt/fiske, bær/sopplukking, bading, naturstudier (geologi, 
fugletitting, botanikk, fotografering ) ski/turgåing, grotte- /isbreturer, klatring, båt/kano, 
kajakk, sykkelturer, riding, m.m. 
 

 Tilrettelagte nærturområder: Fridalen og området rundt VHSS, Klungsetmarka, 
Erikstad   /badestranda Lund, Finneidfjell og ved Vallvatnet/Kvitblikvannet. Turvei 
«kjærlighetsstien») mellom Skaft, Furnes og Nordvika. Hjerteløypa i Valnesfjord 
representerer et forholdvis nytt og viktig tiltak for moderat til lett utendørs aktivitet. 
Hjerteløypa er ferdig regulert, men det gjenstår en del opparbeiding av trasèen. 

 Friluftslivområder i utmarka er: Østerkløft, Fridalen, Kvalhornet, Nordvika, 
Tokdalen, Klungset/Steinfjell/Storlia, Alvenes, Øineshalvøya,  Fauskeeidet 
naturreservat, Storskardfjell (Tuva Leivset),  Mosti/ Stengvann (Okshola) Turstinettet 
til SOT, Sjønstå/Skoffedalsfjellet, Giken/Lomi, Furuhaugen, Kjelvann, Gjertrudsfjell, 
Sulitjelmamassivet, Daja/Kong Oscar. 

 Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010. Nasjonalparken ligger i kommunene 
Bodø, Fauske og Sørfold. Parken har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og 
regjeringen ønsker å legge vekt på spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud rettet 
mot barn og unge. Innfallsporten i Fauske kommune er i Fridalen i  øvre Valnesfjord. 

 Det anlegges nå parkeringsplass for utfart til Kvalhornet.  
 Prosjektarbeiet knyttet til innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark er påbegynt. 

 
I 2012 ble det foretatt en friluftskartlegging i Fauske Kommune. Friluftslivskartleggingen er en 
rent faglig kartlegging som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i 
areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Denne kartleggingen er 
tilgjengelig digitalt via kommunens hjemmeside. Kartleggingen bør rulleres. 
 
Frisbeeanlegg ved VHSS, Løkås og Bygdetunet.  

 
Gokart-bane: Bringsli, Valnesfjord. Tilhører NAF Bodø og omegn gokart-klubb. 



Gymnastikksaler: 7 gymsaler fordelt på 4 kommunale, 1 Nordland Fylkeskommune og 2 
privat (Hauan Velforening og Valnesfjord Helsesportssenter). Også her er kapasiteten utnyttet 
maksimalt.  
 
Skateboard-anlegg: I det gamle bedehuset.  
 

 
Skyteanlegg: Utendørs skyting kan gjøres i Nordvika og Daja, Sulitjelma. Sulitjelma 
Skytterlag har også innendør bane i kjelleren på Sulitjelma Samfunnshus. 
 
Valnesfjord Skytterlag, Politiet og Fauske & Sørfold Pistolklubb venter på oppføringen av 
nytt skyteanlegg i tilknytning til Fauske Idrettshall.  Forventes ferdig høsten 2020. 
 
Muligheter for lerdue-skyting i Sulitjelma. 
 
Svømmehallene: Sulitjelma bad ble gjenåpnet i oktober 2017. Det er åpent for offentligheten 
to dager i uka. I tillegg brukes det i skolens svømmeundervisning.  
Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. Fauskebadet inneholder 25 meters 
svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget 
utstyrt med flotte garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt 
tilrettelagt for funksjonshemmede. Anlegget var stengt en lengre periode i 2016/17 for 
utbedring av byggetekniske problemer samt at det løsnet fliser fra bassengbunnen.  
Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, frisklivssentral og kommunale og private 
fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas 
Svømmeskole i Fauskebadet. For øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 
Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder svømmebasseng og terapibasseng. 
 
Turboka for Fauske/Saltdal gir mange gode beskrivelser av ovennevnte områder, den ble 
revidert 2015/2016. Boka som inneholder både turtips og temaartikler gir gode ideer for fine 
naturopplevelser i Fauske og Saltdal  - et stort område. Boka er ikke lengre i salg, men kan 
lånes på biblioteket. 
 
  
 
 
Nærmiljøanlegg: Definisjon:” Enkle anlegg eller områder tilrettelagt for uorganisert fysisk 

aktivitet, beliggende i eller direkte i boområder.” Primært for barn og ungdom, men også for 

lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert 
idrettslig aktivitet eller til konkurranse i idrett. 43 anleggselementer er bygd ut, og det er en 
rekke nye planer og ønsker. Det er behov for en kartlegging av nærmiljøanlegg, eier- og 
driftsansvar for de ulike. Flere av de eksisterende anlegg bærer preg av lite tilsyn og 
vedlikehold. 
 
Motorsport: Dråvika motorsportsenter, cirka halvveis mellom Fauske og Sulitjelma, tilbyr 
trening og arrangementer for motorsport-interesserte i alle aldre. 

 

 

 



Grøntanlegg 

Fauske kommune har flere «grønne lunger» av ulike størrelser. Gjennom sommerhalvåret blir 
parkene klippet ukentlig og fremstår som fine. De siste årene har parkene fått seg et løft da 
trær og hekker er blitt beskjærte. Det arbeides med etablering av tuftepark og møteplass i 
Fauske sentrum for å øke bruken av grøntarealet. 
 
Gatafestivalen har siden 2018 vært arrangert i Melenci park med stor suksess.   
 
Det bør i større grad kartlegges hva som er regulert til formålet og hva som er etablert. 
 
 
 

3.1.2 Aktivitet – det egentlige mål 
Utallige undersøkelser er gjennomført, som nesten uten unntak bekrefter de sammenhengen 
mellom trivsel, helse og fysisk aktivitet. Parallelt med dette blir befolkningen stadig mer inaktiv, 
hvilket medfører et økende behov for helsetjenester. Sett i det perspektiv at sykefraværet i hele 
Fauske kommune nå koster ca 180 – 190 mill. kroner årlig, brukes det i dag lite midler til 
aktivt forebyggende helsearbeid. (Folkehelseinstituttet) 
 
Vi vet at fysisk aktivitet tilfører kroppen økt motstandskraft og tåleevne og dermed mindre risiko 
for utvikling av belastningslidelser og andre livsstilssykdommer. En satsing på forebyggende 
helsearbeid ved å stimulere og tilrettelegge for fysisk aktivitet vil derfor være en viktig oppgave 
framover for Fauske kommune. 

 
At frivillig sektor har over 5000 medlemmer, bekrefter at idrett og friluftsliv er en meget viktig 
og sentral del av Fauskeværingenes fritid og kultur. Fauske kommune bør derfor ha en politikk 
og en plan for hvordan vi skal støtte og forholde oss til den aktivitet som utføres. Herunder å 
skape forutsigbarhet, støtteordninger og tilrettelegging for bruk (jfr Kulturloven) 
 
Fauske kommune er allerede et stykke på vei med diverse samarbeid om tiltak for aktivitet 
(kap 6.1.). Det presiseres at Fauske kommune ikke skal overta eller erstatte det arbeidet som 
frivillig sektor gjør i dag. Hva angår oppgave- og ansvarsfordelingen i det framtidige arbeid må 
Fauske kommune og frivillig sektor på den ene side samarbeide og på den andre side utfylle 
hverandre dersom alle grupper skal nås. De inaktive og uorganiserte blir viktige målgrupper i 
så måte. 
 

3.2 Aktivitet 

Organisert idrett og friluftsliv 
Lag og foreninger tilbyr et variert aktivitetstilbud til kommunens innbyggere.  Det er ikke 
foretatt idrettsregistrering i planperioden, men medlemstallene (basert på søknader om 
kommunalt kulturtilskudd) synes å være stabile.  Den ferskeste Ung Data-undersøkelsen 
forteller at 56 % av ungdomsskoleelevene i Fauske er aktive i idrettslag.  Til sammenligning: 
Nordland Fylke og Region Nord-Norge: 60 %. Norge; 63 %. 
 
 

Kommentert [KH2]: Sjekk summen, kfr. Ann-Sølvi Johansen 

Kommentert [KH3]: KILDE ? 



Egenorganiserte aktiviteter 
Det er ikke foretatt noen konkrete undersøkelser i Fauske Kommune i forhold til fysisk 
aktivitet. Vi tar utgangspunkt i at Fauske ikke avviker mye fra normalbefolkningen i Norge.  
 
Et karakteristisk trekk er at i perioden 1999–2015 øker bruken av anleggstyper som turstier, 
private treningssentre, lysløyper og vekt- og styrkerom. Dette er anleggstyper som er åpne og 
lett tilgjengelige for individuell bruk, og som tilrettelegger for aktivitet utenfor idrettslagene. I 
perioden 1999–2015 er det blitt en mindre andel av befolkningen som bruker tradisjonelle 
idrettsanlegg. Den økte bruken av mosjonsanleggene har funnet sted i alle aldersgruppene, 
men økningen har vært størst for de eldre aldersgruppene. En økt andel aktive kvinner har 
bidratt betydeligst til vekst i bruk av turstier, private treningssentre og vekt- og styrkerom. Det 
er en større andel mannlige brukere i de fleste tradisjonelle idrettsanlegg. I to av 
anleggstypene, svømmebasseng og gymsal, er det en overvekt av kvinnelige brukere. (Breivik 
og Rafoss, 2017). 
 
 

 
Organisert fysisk aktivitet i kommunal regi 
Fauske frisklivssentral (FLS) er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp 
til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk. 
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga økt risiko for eller 
allerede ervervede sykdommer eller lidelser som kan relateres til levevaneområder. 
Frisklivssentralen blir fra høsten 2019 samlokalitsert med fysioterapi, hverdagsrehabilitering, 
hukommelsesteam og seniorveileder forebyggende hjemmebesøk. I tillegg starter FLS opp 
med div. lærings- og mestringstilbud for ulike grupper. FLS har et bredt utvalg treningstilbud 
og favner om en stor gruppe i befolkningen. 
 

3.4 Organisering og ansvar 
Enhet kultur forvalter det overordnede ansvar for kommunens idretts- frilufts- og 
nærmiljøanlegg. Enhet for kommunale eiendommer forvalter periodisk vedlikehold av 
kommunale idrettsbygg, herunder idrettshaller, gymsaler og Fauskebadet. Fylkeskommunen 
forvalter egen gymsal tilknyttet Fauske videregående skole. Fauske kommune ved Enhet 
kultur fordeler treningstid både innendørs og utendørs anlegg. For å få tildelt kommunal 
kulturstøtte må det først inngås partnerskapsavtale med Fauske kommune Dette gir mange 
positive ringvirkninger i form av vedlikehold og søppelplukk, samt nyetablering av turstier 
første året.  

3.4 Vurdering av aktivitetsbehov 
«Det er prisverdig å hjelpe syke mennesker å bli friske, men like viktig å bidra til at friske 
skal holde seg friske.» (Aristoteles) 
I Fauske Kommune har vi et bredt tilbud på ulike aktivitetsarenaer. På kveldstid er kapasiteten 
brukt opp, og mange får ikke det antall timer som er ønskelig. Realisering av SKS-arena, har 
et stykke på vei løst denne utfordringen. Det samme gjelder flerbrukshallen i Valnesfjord. De 
nye skoleanleggene er oppført med uteområder som  dekker behov for blant annet skating, 
BMX, isflate.  
For å bevare tilbudet om hverdagslek for den minste gruppen, bør vi se på muligheter for 
rehabilitering og oppgradering fremfor nyetablering av nærmiljøanlegg hvor folk bor. Dette 
må ses i sammenheng med ressurser kommunen har til rådighet. Kanskje kan anleggene settes 
i stand og tilfalle nærmiljøutvalg/velforeninger eller lignende. 



 
 
Den organiserte idretten i Fauske jobber meget ivrig, og det er de siste årene etablert nye 
anlegg, og flere står for tur. På bakgrunn av forskning ser vi at både de aktive og den 
potensielt aktive sokner mot de samme anlegg og aktiviteter ref. kap. 3.2. Den uorganiserte 
aktiviteten har ingen som snakker deres sak. Ressurssterke kommer ofte fremst i køen ved 
etablering av kostnadskrevende anlegg som lysløyper, kunstgressbaner og fotballhaller. 
Forskning viser at det ikke genererer flere medlemmer i det enkelte lag, men at tilgang til 
mere nymotens anlegg kan øke den uorganiserte aktiviteten (Breivik forelesning UIN, mars 
2014).  
 
Fauske kommune tilrettelegger godt for svært mange aktiviteter, ofte i godt samarbeid med 
lag og foreninger. Mange av disse anleggene blir i svært stor grad benyttet til uorganisert 
aktivitet- altså en vinn-vinn situasjon.  
 
Turskiltprosjektet holdes fortsatt i gang på bakgrunn av løpende vurderinger i årene som 
kommer. Nedslagsfeltet er hele kommunen, og vi ser at området blir benyttet. Dette er 
rimelige anlegg, som kan gjøre dørstokkmila lavere for den potensielle målgruppen– 
målgruppe: aktive og potensielt aktive. 

3.5 Drift og vedlikehold 
Fauske kommune har begrensede midler til å ivareta et forsvarlig vedlikehold på alle anlegg. 
Flere anlegg, økt aktivitet og lengre sesonger medfører økt slitasje og høyere frekventert 
vedlikehold. Det er en utfordring å tilpasse økt behov for vedlikehold og de krav som stilles 
på enkelte anlegg med de økonomiske rammene. Herunder Klungsetmarka fritidspark, 4 
kunstgressbaner, forpleining av 3 sentrum, strandpromenaden og sti og løypenett for øvrig. 
Flere av disse bærer preg av forfall og manglende ettersyn.  
Midler til daglig drift av anleggene prioriteres, herunder garantiforpliktelser ved nye anlegg 
og sikkerhet. Fauske kommune må i framtiden vurdere alle anlegg med tanke på drift og 
vedlikehold, også sett i sammenheng med overføring av ansvar til private og bruk av egne 
ressurser. 
 

3.6 Økonomi 
Enhet kultur og Enhet for eiendom drifter og forvalter anlegg og områder innen idrett, 
friluftsliv og nærmiljø/lekeplasser. 
Enhet kultur bruker ca kr til forvaltning og drift. 
 
 
Driftsbudsjett 2019 Brutto utgifter Inntekter Netto kostnad 
Idrett (støtte)    263.000,- 0   263.000,- 
Svømmehall, 
idrettsanlegg, 
lekeplasser, 
nærmiljø og friluft* 

3.000.000,- 2.260.000,-   825.500.- 

Totalt 3.263.000,- 2.260.000,- 1.088.500.- 
*Kun enhet kulturs kostnader.  Eiendomsavdelingens utgifter til drift av byggene er ikke tatt med.   



4 INNSPILL TIL PLANEN  
 
Dette innarbeides når planen har vært til første gangs behandling, og innspill er kommet. 
 
  



5 VISJON OG HOVEDMÅL 
 

5.1. Visjon 
Fysisk aktivitet for alle – i alle livets faser 

5.2. Hovedmål 
Alle i Fauske kommune skal gis anledning til å utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv. 
 

5.3. Målgrupper 
Selv med et overordnet mål om å legge til rette for at alle skal få drive med idrett og friluftsliv 
er det enkelte prioriterte målgrupper som det er særlig viktig at Fauske kommunes virkemidler 
rettes inn mot. 
 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 
 Lite aktive grupper 
 Barn og ungdom 
 Tilbud som har liten eller ingen grad av organisering (lavterskeltilbud) 
 Innvandrergrupper 
 Eldre 

 

5.4. Fauske kommunes ansvar og rolle 
Fauske kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, 
fysisk aktivitet og bruk av naturen.  Denne målsettingen er ikke et uttrykk for alle målområder 
og grupper er like viktige, og at kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer 
særinteresser uavhengig av behov.  Det er en kommunal oppgave å foreta de nødvendige 
prioriteringer. 
Tilskudd til anleggsbygging og aktivitet skal ikke bare være forbeholdt bestemte aktiviteter 
eller grupper. 

6 KOMMUNENS MÅL, DELMÅL OG TILTAK 
 

6.1. Organisering og samarbeid 
Parkforvaltningens fire ansatte  ble i 2018 ført tilbake til Enhet Eiendom, Plan og 
Samfunnsutvikling. 
 
Frivillig innsats er av grunnleggende betydning for idrett og friluftsliv.  Frivilligheten utløser 
betydelige verdier i utviklingen av anlegg og aktivitetstilbud i idrett, friluftsliv og nærmiljøet.  
Samhandling mellom offentlig virksomhet og frivillige er avgjørende for å oppnå gode 
målrettede resultater. 
 
Tettere samarbeid og intensjon om bedre tilrettelegging vil kunne gi økt aktivitet, og økt grad 
av skjøtsel av anlegg og områder. 
 
Lag og foreninger representerer brukere med svært ulike ønsker og behov.  Gjennom 
kommunikasjon med disse vil man kunne øke kunnskapsgrunnlaget om hva som motiverer for 
økt aktivitet. 



 
Delmål: 
Økt ressursutnyttelse av personell og økonomiske midler avsatt til formålet. 
 
Strategier: 
Fortsette samarbeid med eksterne aktører, for eksempel Salten Friluftsråd, nabokommuner, 
Nordland fylkeskommune, Fauske idrettsråd og lag og foreninger. 
 
Tiltak: 
Brukerundersøkelser i Fauskebadet. 
Tellinger for å bedre bruken av anlegg og områder. 
Videreføre årlig folkehelseuke i samarbeid med folkehelserådgiver 
Tuftepark i Fauske sentrum.  
 

6.2 Arealer 
Det er en utfordring å bevare og utvikle viktige arealer for idrett og friluftsliv, spesielt med 
tanke på lek og rekreasjon der folk bor. (nærturstier) 
Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett må sikres sammen med arealer for 
idrett og friluftsliv. 
 
Delmål: 
1) Bevare og utvikle eksisterende arealer avsatt til idrett- og friluftsformål. 
2) Etablere og sikre stier, snarveier og grønne korridorer med tanke på nærfriluftsliv, 
miljøvennlig transport og naturopplevelse 
 
 
 
Strategier: 
Fokus på helhetlig planprosesser og utbyggingsprosesser, slik at ved kommunal utbygging så 
blir målet opprettholdt. 
 
Tiltak: 
Etablere gode og trygge stier også i bomiljøer, og spesielt rundt og ved skoler og barnehager. 
 

6.3 Estetikk og miljø 
Det skal alltid gjøres en helhetlig vurdering i forkant av planlegging og prosjektering av nye 
anlegg eller tiltak, slik at de estetiske og miljømessige forholdene blir vurdert på betryggende 
måte.  Et godt eksempel på dette er utviklingen av nye skoleanlegg som også har tatt 
utemiljøet inn i prosjektarbeidet. Dette vil bidra til flere aktivitetsparker med mange ulike 
aktivitetstilbud og egen forvaltning/drift. 

6.4 Folkehelse 
Det har foregått en dreining av folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et 
påvirkningsperspektiv.  En må dermed påvirke den brede samfunnsrettede 
folkehelsepolitikken, med tiltak i alle sektorer for å skape gode oppvekst- og levekår.  Dette 
for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, og fremmer fellesskap, 
trygghet, inkludering og deltagelse.   
 



Kommunene skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne 
sosial helseforskjeller. 
 
Å ta vare på egen helse i er i utgangspunktet et individuelt ansvar.  En viktig del av 
kommunens folkehelsearbeid er å tenke «helse i alt vi gjør» og tilrettelegge slik at 
mulighetene for å være fysisk aktive er tilstede for hele befolkningen.  Fauske kommune har 
et bredt spekter av virkemidler gjennom egenorganisert og organisert idrett og friluftsliv. 
 
Et grunnleggende tiltak er å aktivisere de minst aktive ved etablering av lavterskeltilbud.  
Attraktive tilbud må gis som et supplement til den organiserte aktiviteten.  
 
Delmål: 
Fauske kommune skal legge til rette for at befolkningen har god fysisk og psykisk helse 
Fauske kommune skal i hele planperioden ha god kunnskap om helsa i befolkningen  
 
 
Strategier: 
Ivareta tilbud til særskilte grupper gjennom Frisklivssentralen. 
Opprettholde tilbud om Utstyrssentral. 
 
 
Tiltak: 
Videreføre Frisklivssentralen 
Videreføre turskiltprosjektet + miljøskilting 
Øke tilgjengelig informasjon om muligheter gjennom kommunens hjemmeside, facebook etc 
Følge Handlingsprogram for folkehelsearbeid i Fauske 
 

6.5 Universell utforming 
Universell utforming skal være en integrert del av en helhetlig utforming og ikke en 
særtilrettelegging.  Målet er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt 
funksjonsevne ved å fjerne barrierer. 
 
Universell utforming forutsetter at hovedløsningen skal imøtekomme alle brukeres behov. 
 

 

 

 

6.6 Særskilte grupper 
Særskilte grupper er i denne sammenhengen for eksempel personer med nedsatt 
funksjonsevne, innvandrere og flyktninger, syke og eldre, og personer med interesser hvor det 
er lav eller ingen grad av organisering. 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet er særlig viktig for grupper som av ulike årsaker har 
utfordringer med å få innpass i vanlig organisert aktivitet. 
Idrett og fysisk aktivitet kan også være av stor betydning som arena for sosialisering og 
allmenn ferdighetsutvikling 
 

Delmål: 



Fauske kommune skal ha et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særskilt 
tilrettelegging. 
 

Strategier: 
Samarbeide med Frisklivssentralen om aktiviteter for langtidssykemeldte. 
Universell utforming skal legges til grunn ved rehabilitering og utbygging av anlegg og 
områder. 
 

Tiltak: 
Videreføre Frisklivssentralen 
Videreføre Åpen hall 60+ 

6.7 Informasjon 
God og tilgjengelig informasjon kan gi økt bruk av anlegg og områder. 
 
Delmål: 
Tilby oppdatert informasjon om mulighetene for idrett og friluftsliv i Fauske kommune. 
 
Strategier: 
Aktiv bruk av flere medier, inkl. kommunens hjemmeside 
Forbedre informasjonen på og ved anlegg 
 
Tiltak: 
Merking og skilting av stier i natur og langs vei, samt viktige innfallsporter. 
Lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside. 
Forsette turskiltprosjektet og sette av egne midler til dette. 

 

6.8 Drift og vedlikehold 
Med økt anleggsmasse, driftskompleksitet, krav om effektivisering av driften og god kvalitet i 
anleggene, kan det bli nødvendig å vurdere andre driftsløsninger som innebærer økt 
egenbetaling for noen av tjenestene. 
 
Delmål: 
Alle skal kunne utøve aktivitet i kvalitetsmessige gode, sikre anlegg. 
 
Strategier: 
Økt samarbeid med lag og foreninger om drift av anlegg og områder 
Holdningsskapende arbeid og informasjon for å unngå forsøpling 
 
Tiltak: 
Lage gode funksjonsbeskrivelser for drift av anlegg og områder 
 
 
 



 

7 IDRETT 
 

7.1 Kommunens bidrag 
Kommunens bidrag til realisering av anlegg vil i planperioden hovedsakelig være konsentrert 
rundt mindre tiltak, bistand rundt tomteavklaringer, søknader om statlige spillemidler og 
rådgivning. 
I flere tilfeller har Fauske kommune bidratt med å forskuttere spillemidler gjennom 
spillemiddelfondet, og gitt tomt vederlagsfritt. 
Større kostnadskrevende anlegg må vurderes gjennom politisk behandling av det enkelte 
tiltak. 
 

7.2 Aktivitet og bruk 
Kommunen ønsker at lag og foreninger skal være vertskap for arrangement, både av lokal, 
regional, nasjonal og internasjonal karakter. 
 
Per tiden er det gratis for barn og unge under 18 år å bruke kommunale bygg til trening.  
Betalingsregulativet åpner for en del tolkninger av tariff og bruk som må justeres.  
 
Med rundt 300 brukere ukentlig så utgjør Frisklivssentralen et viktig virkemiddel for Fauske 
kommune å nå ut til befolkningen som er inaktiv.  Frisklivssentralen vil være et viktig 
incitament for framtida og kunne tilrettelegge tilbud for mange. 
 
Delmål: 
Fauske kommune skal være en attraktiv by for arrangementer 
Det skal være lik pris for barn og unge i sammenliknbare anlegg. 
Kommunen skal bidra til likeverdig fordeling av treningstimer. 

8 FRILUFTSLIV 
«Koffør sitt inne når alt håp e ute?» er slagordet til Salten Friluftsråd. 
Dyrking av friluftsliv har stor verdi. 
Både personlig, samfunnsmessig og med gode synergieffekter.  Friluftsliv har dokumentert 
god effekt på fysisk og psykisk helse; det er mange helsekroner å spare fordi folk holder seg 
friske. 
Tilrettelegging av grøntområder i byer og tettsteder i kombinasjon med gang- og sykkelveier 
er et viktig bidrag til miljøvennlige transportløsninger. 
Friluftsliv er en god lavterskelaktivitet. Og ikke minst gir friluftsaktiviteter økt livskvalitet og 
identitetsfølelse gjennom gode opplevelser. 
 

8.1 Områder 
Vårt viktigste friluftsanlegg er naturen og landskapet vi til enhver tid har rundt oss. 
Enkel tilgang til områder for friluftsliv som løyper, turveie og atkomster til sjøen, marka og 
fjellet har stor betydning for folks muligheter til å utøve friluftsliv. 
 



Økt fokus på bruk av naturen som trenings- og rekreasjonsarena og fremveksten av nye 
frilufts- og idrettsaktiviteter, bringer flere utfordringer på banen. 
Dette fordrer god planlegging og «føre var- politikk» i forvaltningen. 
Dette gjelder særlig i Klungsetmarka, Sulitjelma og området som grenser til Sjunkhatten 
nasjonalpark. 
 
Strategier: 
Gjennom samarbeid med bl.a. frivilligheten og ny-etableringer skal Fauske kommune 
medvirke til utvikling av en offensiv og fremtidsrettet politikk for friluftsliv. 
 
Tiltak: 
I løpet av planperioden videreutvikle en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid 
med Salten Friluftsråd. 
 

8.2 Aktivitet og bruk 

8.2.1 Stier og turveier  
Prosjektet «Stier med historie» (kfr. Fauna) har ført til opparbeiding og oppgradering av flere 
stier i hele kommunen. 
De seneste årene har også Fauske kommune, Statskog, private  m.fl gjennom 
fylkeskommunens turskiltprosjekt fått skiltet og tilrettelagt flere bolignære stier. 
Gjennom flere ulike tiltak som Ti på topp, Fjelltrimmen m.fl. blir nærturer og fjerne turer godt 
besøkt. Det er all grunn til å tro at det er økt bruk av alle stier i hele kommunen.  
 
Ved økt brukt kommer også behov for økt vedlikehold/stadig opparbeidelse av trasèer. 
Universell utforming bør også stå sentralt. 
 
«Nordlandsruta» (ca. 650 km) fra Børgefjell til Abisko berører nordøstre del av Sulitjelma-
fjellene.  Her må behovet for ytterligere skilting vurderes i samarbeide med Statsskog, 
Friluftsrådet og andre relevante medspillere. 
 
 
 
 
Tiltak:  
 
Det vil i planperioden bli foretatt en gjennomgang av til nå gjennomførte merkinger av 
turstier. Det bør legges inn ressurser for eventuell ytterligere tiltak. 
Få en tursti i kommunen som er tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne. En slik natursti 
kan f.eks. plasseres i nærheten av Fauske Bygdetun/Teletunet, eller på Strømsnes 
(Hjerteløypa). Løypene må legges til sentrumsnære områder- 
 
Ferdigstille Strandpromenaden fram til Lund i planperioden. 
 

8.2.2. Terrengsykling 
Terrengsykling er en vekstaktivitet. 
Aktiviteten skaper av og til utfordringer med økt slitasje og konflikter med andre brukere. 



Både i Sulitjelma og Klungsetmarka er det mange skogbilveier med lang lengde som kan 
benyttes til dette. 
 
Tiltak: 
Gjennom skilting få på plass A-B- og rundløyper både i Sulitjelma,  Klungsetmarka og 
Valnesfjord. 
 

8.2.3. Friluftsliv ved sjø og vann 
Fauske kommune har mange store og små vann, og en stor nærhet til sjøen. 
Mange av disse aktivitetene trenger liten grad av tilrettelegging. 
Denne typen friluftsliv trengs det tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne. 
I dag er det ett område i kommunen som har denne tilretteleggingen, og det er ved Valvatnet. 
Der kan man også leie kajakk. 
 
Tiltak: 
 
Få til et område i Sulitjelma og Strømsnes som er tilrettelagt for fisking og båtutsett for de 
med nedsatt funksjonsevne. Utrede etablering av bystrand i Fauske sentrum. 
 
Oppføre egnet lokale for skyttermiljøet i tilknytning til Fauske Idrettshall. 
Videreføre tilbudet om bueskyting og klatrevegg i Fauske Idrettshall. 
 
 
   
 

 

9 NÆRMILJØ OG PARKER 
 

9.1 Barnehager og skoler 
Det er veldokumentert kunnskap at fysisk aktivitet er viktig for barn og unges fysiske, 
psykiske og sosiale utvikling. 
Barn og unge utvikler bl.a. sine motoriske ferdigheter gjennom fysisk aktivitet. 
 
Uteområdene bør gi muligheter for ulike aktiviteter og lek gjennom årstidene. 
Videre er det viktig å legge til rette for at skoler og barnehager har gode og trygge adkomster. 
Utviklingen av nye Vestmyra skole har satt standarden for dette arbeidet – der utemiljøet er 
tatt inn som en del av skolens læringsarena, og hele utearealet bidrar til vekst innenfor de 
fritidsaktiviteter som har liten eller ingen grad av organisering (BMX, skating osv) 
 
Barnehagene har gjennom mange år hatt retningslinjer for fysisk aktivitet, og forskrift om 
miljøretta helsevern i skole og barnehage, og folkehelseprosjektet har bidratt med enda større 
fokus på dette.  (noen fakta om helsefremmende barnehager og skole i Fauske) 
 
Delmål: 
Skoler og barnehager skal være helsefremmende.  

Kommentert [KH4]: Sjekk med SNU. 

Kommentert [KH5]: Kfr. Inger Lise og Tom Erik 



60 % av barn og unge, i mellomtrinns-/ og ungdomstrinnsalder, skal kunne sykle eller gå til 
skolen. 
Ved etablering av en spesialpedagogisk enhet på Vestmyra skole skal det ses på 
sammenhengen mellom motorisk aktivitet og kognitive evner, og legges inn at fysiske 
aktivitet skal være en plattform i arbeidet. 
 
Strategier: 
Utelek og uteaktiviteter skal være en stor del av barnehagedagen. 
Alle skoler og barnehager skal ha uteområder som innbyr til variert fysisk aktivitet, og gjerne 
tilrettelagt som møtested for flere generasjoner. 
I planperioden skal det lages sykkelplan hvor det også identifiseres trafikkfarlige punkter slik 
at elevene i større grad kan sykle eller gå til skolen 
Det skal lages «lokale retningslinjer for fysisk aktivitet i skolen» i perioden, og de samme 
retningslinjer revideres i planperioden for barnehagene. 

9.2 Parker og grønne områder 
Den grønne strukturen bestående av parker, grønne korridorer og snarveier, er en viktig del av 
kommunens identitet og arena for miljøvennlig transport og rekreasjon 
 

9.2.1. Parker 
Parkene skal benyttes som rekreasjons- og , aktivitetsområder. Det mangler ofte møte-
/sitteplasser; tilbud til aktivitet i kommunens «grønne lunger». 
 
Spekteret er bredt fra Melenci park, til Øvre Torg og Bygdetun/Teletun-området i sentrum, til 
de grønne lungene i Valnesfjord og Sulitjelma. 
Et av områdene som er mest i bruk er Strandpromenaden., og det bør tilstrebes til at denne 
fylles med forskjellige funksjoner og supplement. 
 

 

  

Kommentert [KH6]: Sjekk med Karl Inge Borgen (Inger Lise) 

Kommentert [KH7]: Kfr. Inger Lise og Tom Erik 



9.2.2. Grønne områder 
Bevaring og utvikling av grønne områder og snarveier er viktig i et utviklingsperspektiv. 
I områder rundt kommunens egne anlegg som skoler og barnehagers uteområder, og ulike 
idrettsanlegg er det for tiden veldig lav frekvens på vedlikehold.  For at befolkningen skal 
kunne ta disse områdene i bruk på ettermiddagstid/helger må det foregå en oppgradering av 
disse områdene. 
 
 
Delmål: 
Befolkningen skal ha tilgang til parker og grønne områder. 
 
Strategi: 
Sikre at parkene og grønnstrukturer blir ivaretatt i et utviklingsperspektiv. 
Sikre at skoler og barnehagers uteområder blir ivaretatt. 
 

9.3 Tilrettelegging for sykkel 
Fauske kommune har over flere år vært en del av Salten Regionråds Sykkel-løft. 
Regionrådet går enda lenger og har lansert et eget programområde som heter «Sykkel i 
Salten» - som både er en turistsatsning, men også et virkemiddel for at lokalbefolkningen skal 
kunne benytte sykkel mer til/fra jobb og skole, og som rekreasjon. 
For øke denne motivasjonen er sammenhengende veianlegg for syklister, flere sykkelfelt samt 
tilrettelegging for sykkelparkering i offentlige områder. 
 
Delmål: 
Det skal være attraktivt å sykle for alle 
 
Strategi: 
Utarbeide egen sykkelhandlingsplan for Fauske kommune 
Tilrettelegge for flere trygge sykkelparkeringsplasser 
 
Tiltak: 
Etablere sykkelparkeringsplasser i Fauske sentrum, samt ved de nye skolene. 



 

10 HANDLINGSPLAN ANLEGG 
 
Forslag til handlingsplan for 2019-2023 er i prioritert i rekkefølge.  På prioritert plass er kun de anlegg som har de vesentlige formelle forhold på plass. 
Det vil si en tydelig prosjekteier, avklart økonomi med detaljert kostnadskalkyle og finansieringsløsning, avtale om eie eller leie av grunn/eiendom, plan for 
drift og vedlikehold med mer.  Mangler slike vesentlige opplysninger må prosjektene «modnes»/arbeides mer med, og det er naturlig at plasseres som 
uprioritert.  Kommunestyret eller de dem bemyndiger til å fatte beslutninger kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan fullfinansiering gjennom 
budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. 
Handlingsplanen skal rulleres årlig. 4 anlegg som står på prioritert handlingsplan er allerede ferdigstilt.  De er prioritert fordi de enda ikke har mottatt 
berettigede spillemidler. 

10.1. Prioritert handlingsplan 2019-2023 (denne delen av planen blir behandlet separat i Oppvekst- og 
Kulturutvalget ved et senere tidspunkt. Oppstillingen viser hvilke anlegg som pr. september 2019 står på prioritert 
liste. Rangeringen er ikke avklart/vedtatt. Det kan komme inn nye prosjekter som også skal behandles.)  
 

PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2020-2023. 
REHABILITERING OG NYBYGG AV ORDINÆRE ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG 

 Anleggs-  
Kateg 

Bygg
e-
start 

Mål Drift 
pr 
år 

anleggs 
kostna
d 
i 1000 
kr 

Finansiering (i 1000kr.)  

2019 2020 2021 2022 

      Km Sm Pm K
m 

S
m 

P
m 

Km Sm P
m 

Km Sm P
m 

Fauske IL Rulleskianlegg Ord.anl 17   6877  1200           
Fauske IL Langrenn – O-kart Ord.anl. 15   504  195           
Valnesfjord Flerbrukshall Ord.anl 17   58000  12000           
Daja Skytebane 200 m Ord.anl 19   1789  708           

Etablering av lysanlegg, V.fj. Nærmilj 18   581  290           
VHSS – anl. nr. 42377 Lysløype – 4 

prosjekter        
19   -   -           

Daja skytebane – 100m         Ord. anl. 20   404  160           
VHSS – to prosjekter Nærmiljø 20          -  -            
Sum                  



Det kan estimeres at kommunen 
får mellom 1,6 – 2  mill hvert år 
i spillemidler  

                 

 



 

10.2 Uprioritert handlingsplan 2015 – 2027 

Anleggstype Sted Eier /utbygger Prosjekteier Tidsrom Kostnad 
2015 - 2027 
Km Sm p

m 
Uprioritert langtidsplan (2015-2027) 
 

      

Strandpromenade Sentrum - Lund  Fauske Kommune 15-27 1500 pr 
m 

   

Erikstad fotballbane Fauske Kommune 15-27 200    
Lys Klungset-Vestmyra Fauske Kommune 15-27 200 10

0 
100  

Daja Skytebane, elektroniske skiver Sulitjelma Skytterlag 19-23 404  160  
2 tiltak på rifkebane Sulitjelma Skytterlag 19-23 1770  708  
Turvei for HC Klungset  Fauske Kommune 15-27 80 40 40  
Klatrevegg idrettshallen  Fauske Kommune 15-27 250    
Etablering av lysanlegg, Rundtrøbakken VHSS 19-21   290  
Kyststi Erikstad  Fauske Kommune 15-27 400 20 200  
Kunstgress, Fauske stadion Fauske kommune 21-25 2000    
Nytt dekke på løpebaner i Idrettshallen Fauske kommune 21-24 200    
Tuftepark, Fauske Sentrum Fauske kommune 21-25 1500    
Rehabilitering lysløype sulitjelma (skihytta) IL Malm 15-27 300    
Rehabilitering lysløype Bursi IL Malm 15-27 150    
Turskiltprosjekt Fauske Kommune  Fauske Kommune 15-27 300    
BMX/ skatebane Sulitjelma Fauske Kommune 15-27 100    
BMX/ skatebane Valnesfjord Fauske Kommune 15-27 100    
BMX/ skatebane Fauske Fauske Kommune  15-27 200    
Servicebygg Lund Fauske Kommune 15-27 300    
Servicebygg Nordvik Fauske Kommune 15-27 300    
Lager/ servicebygg Fauske Stadion Fauske Kommune 15-27 600    
Lydanlegg m/ teleslynge Fauske idrettshall Fauske Kommune 15-27 150    
Sykkelparkering Fauske Fauske Kommune 15-27 200    
Treningsområde hund  15-27 100    
Parkeringsplass Lund Fauske Kommune  15-27 300    
Tilrettelegging fiskeplass HC Hellarmovannet Statskog 15-27 200    
Tilrettelegging fiskeplass HC Straumsnes Fauske Kommune 15-27 100    
Dansens Hus  Dans Fauske 15-27 1000    
Frisbeegolf Sulitjelma Fauske Kommune 15-27 50    
Skileik/ akebakke Fauske Kommune 15-27 350    
Rehabilitering Fauske stadion Kunstgress Fauske Kommune 15-27 2000    
Turnapparater Fauske idrettshall Fauske IL 15-27 400    
Rehabilitering løpebane idrettshall Fauske Kommune 15-27 200    
Rehabilitering garderober idrettshall Fauske Kommune 15-27 200    
Oppgradering uteareal Teletunet og 
Bygdetunet 

Fauske Kommune 15-27 100    

Paintballbane Fauske Sørfold 
Paintballklubb 

15-27 100    

Strandpromenade Valnesfjord (Straumsnes – 
Skolen) 

Fauske Kommune 15-27 1000  500  

Rehabilitering turistforeningshytter SOT 15-27 100    
       
Kunstgress tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 1850    
Tursti tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 650    
Parkour tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 150    



 

Sandvolleyballbaner tilknyttet Vestmyra 
skole 

Fauske Kommune 15-27 452    

Frisbeegolf tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 68    
BMX-bane tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 260    
Streebasket tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 160    
Klatrevegg tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 195    
Skateboard tilknyttet Vestmyra skole Fauske Kommune 15-27 455    
Skytebaneanlegg ved Fauske Idrettshall Fauske kommune 20-21 5000    
Tuftepark – Melenci park Fauske kommune 21-25 2000    
Hauan Lysløype Fauske kommune 19-20 2069  1060  
       
 Anlegg som ikke har skissert finansieringsløsning, eiendomsavklaring, 
tydelig prosjekteier eller andre nødvendige opplysninger settes på uprioritert 
handlingsplan 2015 – 2027 

 

      

 



 

11 KART 
Kart som viser lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv finnnes på http://www.fauske.kommune.no . 
 
 
 

 
 

http://www.fauske.kommune.no/
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