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1.0 Viktige tema for idrett, nærmiljøanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet i 
Sørfold kommune. 

 

 Tema Beskrivelse / problemstilling / muligheter 
 

1 Behov og prioritering av nye 
anlegg for idrett og 
nærmiljøanlegg. 
 
Behov og prioritering av 
rehabilitering av eksisterende 
anlegg. 
 
Veivalg for tilrettelegging for 
fotball og annen uteidrett i 
Sørfold. 
 

Oppgradering av gymsal i Røsvik. Publikumsområde. 
 
Nye nærmiljøanlegg og møteplasser. 
 
Oppgradering / rehabilitering av uteområder i 
skoler og barnehager. 
 
 
Renovering av Lakselva fotballanlegg 
Vinterbane og/eller sommerbane. 
Alternative løsninger. 
 

2 Stimulere til hverdagsaktivitet Sykle eller gå til skole, jobb og fritidsaktiviteter. 
 

3 Fysisk aktivitet i skole og 
barnehage 
 

Gi barna et godt tilbud om daglig fysisk aktivitet. 
 

4 Legge til rette for frivillige 
organisasjoner innen fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 

Tilskuddsordninger 
Prosjektveiledning 
Anlegg og møteplasser 
Rekruttering 
 

5 Inaktive del av befolkning   Tilrettelegging for eldre og uføre. 
Universell utforming i bygg og anlegg. 
Tilrettelegging for unge i utenforskap. 
Utjevning av sosiale ulikheter. 
 

6 Integrering av tilflyttere til 
Sørfold. 

Hvordan kan Sørfold kommune bruke idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv som virkemiddel overfor nye 
tilflyttere for å oppnå god integrering i samfunns- og 
arbeidsliv? 
 

7 Friluftslivsaktiviteter i utmark Hvordan legge til rette for fysisk aktivitet i utmark 
(fjell, fjord, skog, vassdrag, sjø) i samarbeid med 
frivillige organisasjoner. 
 

8 Fysisk aktivitet = bedre psykisk 
helse. 
 

Trivsel, Lavterskeltilbud. Mestring. 

9 Uorganisert fysisk aktivitet Styrketreningsrom 
Aktivitetsområder utendørs 
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10 Covid-19 Behov for endring av samfunnet på grunn av 
smittevernhensyn og endret livsførsel. 
 

11 Fysisk aktivitet / friluftsliv som 
reiselivsaktiva 
 
Fysisk aktivitet / friluftsliv og 
kulturminner. 
 

Kan tilrettelegging for reiseliv i friluft for reiselivets 
gjester gi økt fysisk aktivitet for Sørfolds egen 
befolkning? 
Kan kulturhistorien og kulturminner være en del av 
reiselivssatsningen som også fremmer fysisk 
aktivitet og friluftsliv? 
 

 
 
 

2.0 Bakgrunn og forankring i kommunens planstrategi. 
 

Gjeldene Kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 – 2021 ble vedtatt i 
kommunestyret 20.12.17 i sak 156/17. Tiltaksdelen av denne planen har blitt rullert hvert år i 
planperioden. Hele planen skal revideres hvert fjerde år. Planprosessen for revidering av 
planen starter nå og er beregnet ferdig i desember 2021 
 
Planarbeid er et offentlig ansvar, og i henhold til Plan- og bygningsloven skal kommunen sikre 
en bred medvirkning i planprosessen. 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er et politisk dokument og et 
styringsredskap. Planen er ikke juridisk bindende, men skal gi innspill til politiske prosesser. 
 
Kommunestyret i Sørfold vedtok kommunal planstrategi 16.09.20. Revidering av 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en del av kommunens planstrategi. 

 
 
 
3.0 Formål med planen. 
 
Intensjonen med Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er å synliggjøre 
behov for bygging, rehabilitering av idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg, og å samordne 
kommunens strategier og innsats for tilrettelegging. 
 
 
 

4.0 Statlige, regionale og kommunale føringer. 
 
Det er krav fra Kulturdepartemenetet om at alle kommuner må ha en tematisk 
kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og 
friluftsanlegg. 
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Relevante statlige planer, dokumenter og meldinger: 
 
Departementene: Sammen om aktive liv, Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 – 2029. 
 
Klima- og miljødepartementet: Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og 
livskvalitet. 
 
Stortingsmelding 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen». 
 
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013) 
 
Stortingsmelding 19 (2018 – 2019) «Folkehelsemeldingen – gode liv i et trygt samfunn» 
 
Stortingsmelding 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» 
 
Stortingsmelding 18 (2015 – 2016) «Naturen som kilde til helse og livskvalitet» 
 
Nordland fylkeskommune, Kilder til livskvalitet, regional folkehelseplan Nordland 2018 – 2025 
 
Sørfold kommune, Oppvekstplan 
 
Sørfold kommune, Tiltaksplan for folkehelse. 
 
Sørfold kommune, Tiltaksplaner helsefremmende skoler og helsefremmende barnehager. 
 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
 
 
 

5.0 Organisering av arbeidet. 
 
 
Prosjektgruppe: 
 
Sissel Laksosnes Olsen, Barnas representant i plansaker / Helse 
1 repr. for teknisk/næring  
Sylvi Katrin Brandsæther, Folkehelse / Kultur  
 
 
Medvirkning: 
 
Høringsdokumenter legges offentlig tilgjengelig på kommunen nettside og på kommunens 
Servicetorg. 
 
Alle høringsparter gis mulighet til å komme med generelle innspill til planprosessen før 
utarbeidelse av planutkast. 
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Alle høringsparter gis mulighet til å komme meg innspill til planutkastet for endelig politisk 
behandling. 
 
 
 
Representanter fra prosjektgruppa vil ha egne dialogmøter med: 
 
Sørfold Ungdomsråd 
Sørfold Idrettsråd 
Sørfold Fotballklubb om Lakselva Fotballanlegg 
Nordlandsmuseet 
Ledere i Sørfold kommune 
 
 
Høringsparter: 
 
Sørfold Idrettsråd  
Alle idrettslag, idrettsklubber og skytterlag i Sørfold 
Sørfold Ungdomsråd 
Alle ungdomsklubber i Sørfold v/styret 
Eldrerådet i Sørfold  
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Sørfold 
Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening  
Mental helse Sørfold 
Sørfold Helsesportslag 
Fauske svømmeklubb 
Fauske klatreklubb 
Sørfold Paintballklubb 
Salten trekkhundklubb 
Salten Veteranbåtlag 
Sørfold Lokalhistorielag 
Lions Sørfold 
Indre Salten Hagelag 
Alle ungdomslag i Sørfold 
Alle grendeutvalg og nærmiljøutvalg i Sørfold 
NAV-Sørfold 
Alle kommunale enheter v/enhetsledere 
FAU skoler 
Salten Friluftsråd 
Duokta Reinbeitedistrikt 
Stajggo Habmer Reinbeitedistrikt 
Nordlandsmuseet  
Nordland fylkeskommune 
Statsforvalteren i Nordland 
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6.0 Tidsplan 
 
 

April Mai - Juni Juli – Sept Sept. – Okt. Nov. Des. 
 
Oppstart 
 
Offentlig 
ettersyn 
planprogam 

 
Generelle innspill 
 
Dialogmøter 
 
Politisk 
behandling 
planprogram 
 

 
Utarbeidelse  
høringsutkast 

 
Offentlig 
ettersyn 
planutkast 
 

 
Utarbeidelse 
innstilling til 
politisk beh. 

 
Politisk 
behandling 
Planvedtak. 
 

 
 
 
 
 


