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BBAAKKGGRRUUNNNN  OOGG  PPRROOBBLLEEMMSSTTIILLLLIINNGG  
 
Åsen i Sandnessjøen er et viktig grøntområde og  sentralt friluftsområde som er mye brukt i dag.  Det 
er imidlertid et stort behov for bedre tilrettelegging og skjøtsel.  
 
 Satsning på Åsen er forankret i Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum som et eget innsatsområde.  
Innsatsområdet har følgende delmål: ” Det skal jobbes med å utnytte potensialet som Åsen har 
som grøntområde i sentrum.” og ”Utsiktspunkter i Åsen skal tilrettelegges, og det skal 
fokuseres på krigshistorien.” Tiltak knyttet til disse delmålene er følgende: ”Det igangsettes 
arbeid med en forvaltningsplan for Åsen med fokus på skjøtsel, bevaring av kulturminner og 
tilrettelegging for fysisk aktivitet for allmennheten.”   Videre er Åsen høyt prioritert i 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 
 
Nordland fylkeskommune har, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, satt i gang en storstilt 
satsning på skilting og merking av turløyper ut fra reiseliv, folkehelse og friluftsliv.  Det er 
kanalisert midler gjennom Helgeland Friluftsråd knyttet til dette i denne regionen.  Det er gitt 
tilsagn om midler til skilting og merking av Åsen i forbindelse med denne satsningen.  
Sentralt i planarbeidet vil derfor være et samarbeid med Helgeland Friluftsråd knyttet til 
skilting og merking.  
 
Målsettingen er at Alstahaug skal bli en foregangskommune på Helgeland når det gjelder 
tilrettelegging for friluftsliv i nærområdene etter mal fra tilretteleggingsprosjektet i Bodø. 

  

MMÅÅLL    
FORMÅL 
Det skal gjennomføres en planprosess, der det fokuseres på Åsens potensiale som rekreasjonsområde.  
Sentrale aktører som frivillige organisasjoner, grunneiere og gårdbrukere samt administrasjon og 
politikere i Alstahaug kommune skal delta i prosessen.   
 
Planarbeidet skal være handlingsrettet og det skal fokuseres på følgende: 

• Skilting og merking 
• Standard på stiene både hovedstien og adkomststier/veger 
• Utsiktspunkter  
• Krigshistorie 
• Benker og bord 
• Skjøtsel av skog 
• Beiting og gjerding 
• Design på skilting, merking og utstyr 
• Tilrettelegging av innfallsportene 
• Universell utforming for deler av Åsen 

 
Planarbeidet skal danne grunnlag for kostnadsberegning av tiltak med tanke på budsjettarbeid og 
søknad om eksterne midler. 
 
 

RESULTATMÅL 
I løpet av høsten 2013 og våren 2014 skal det være utarbeidet en plan for kortsiktige tiltak 
knyttet til skilting og merking av Åsen.  Det skal lages en langsiktig plan for skjøtselstiltak, 
opparbeiding av stier og turveger samt andre tiltak.   
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IINNTTEERREESSSSEESSEENNTTEERR    
 

Helgeland Friluftsråd er sentral med tanke på finansiering av merking og skilting. 
• Frivillige organisasjoner som Åsen Vel, Sandnessjøen Idrettslag, Sandnessjøen 

Turistforeningen, NROF 
• Administrasjon i Alstahaug kommune ved bl.a. plansektor, kommunalteknisk sektor, 

landbruks – og miljøvernsektor, kultursektor, folkehelsekoordinator, Frisklivssentralen 
• Skoler og barnehager i Sandnessjøen 
• Politiske partier og politiske utvalg som naturressursutvalget i Alstahaug kommune 
• Grunneiere og gårdbrukere 

 
 

OORRGGAANNIISSEERRIINNGG  AAVV  AARRBBEEIIDDEETT  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Oppdragsgiver/eier: 
Kommunestyret 
 

Styringsgruppe/ 
styringsnivå: 
Planutvalget 
   

Operativ 
prosess/prosjektgruppe: 
Helgeland Friluftsråd 
Folkehelsekoordinator 
Kommunalteknisk sektor 
ved kommunegartner og 
vegplanlegger  
Miljøvern- og 
landbrukssektor 

Ekstern 
rådgivning/referanser: 
Frivillige organisasjoner 
som: Åsen vel og 
Sandnessjøen Idrettslag 
Naturressursutvalget 
Politiske partier 
Skoler/ Barnehager 
Grunneiere/ 
Gårdbrukere 
 

Intern 
rådgivning/referanser: 
Planforum 

Prosjektansvarlig/ 
koordinator: 
Administrasjonssjef 

Prosjektleder: 
Plansektor ved 
arealplanlegger 
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RROOLLLLEEBBEESSKKRRIIVVEELLSSEE  
Det forutsettes at Alstahaug kommune ved administrasjon skal spille en aktiv rolle i planarbeidet.  
Frivillige lag og foreninger inviteres til å delta i prosessen.  Kommunestyret er eier av prosjektet, da 
det er forankret i overordnete planer.  Planutvalget, som har delegert ansvaret for plansaker, vil 
fungere som styringsgruppe for prosjektet.  I den operative prosjektgruppa vil Helgeland friluftsråd 
delta. 
  

FFrraammddrriiffttssppllaann  
 
Hovedformål Aktivitet Arbeidsmåte/ 

Arbeidsform 
Aktører 
A: Ansvar 
I: Involveres 

Milepæl 
eller  
tidsrom 

Innhenting av 
kunnskaper om 
status og 
potensiale 

Møter og befaringer etter 
nærmere framdriftsplan 
 
 

Registreringer og 
befaring i samarbeid 
med Helgeland 
Friluftsråd 

A: Prosjektleder og 
I: Prosjektgruppe og 
Helgeland 
Friluftsråd 

Sept. 
2013 
 

     
Oppnå politisk 
forankring av 
planarbeidet  

Beskrivelse av 
prosessen og 
målsettinger med 
arbeidet 

Informasjon og sak 
til planutvalget som 
styringsgruppe 

A: Prosjektgruppe 
I: Planutvalget 

Sept. 
2013 

Skape 
fellesforståelse for 
dagens situasjon 

Verksted med  
inviterte parter 

Swot-analyse 
(sterke og svake 
sider – trusler og 
muligheter) 

A: Prosjektgruppe 
I: Inviterte deltagere 

Nov.  
2013 

Rapport/tilbakemelding 
til deltakerer om 
resultatet 

Sammendrag av 
Lysark/flippoverark 

A: Prosjektleder 
I: Prosjektgruppe 

Nov.  
2013 

    
Prioritering og 
planlegging 

Planarbeid Møter og planarbeid A: Prosjektleder 
I: Prosjektgruppe 

Nov 
2013 til 
mars 
2014 

Oppnå forankring 
av forslag til 
prioriteringer 

Informasjonsarbeid   Bruk av kommunens 
hjemmeside og 
informasjonsmøte 

A: Prosjektleder 
I: Prosjektgruppe 

Mars 
2014 

Politisk forankring 
av prioriteringer 

Informasjon om 
planlagte tiltak 

Informasjon og sak 
til planutvalget 

A: Prosjektgruppe 
I: Planutvalget 

April 
2014 

Gjennomføring av 
tiltak i tråd med 
plan 

Tiltaksarbeid  A:  Prosjektgruppe 
I:  Alstahaug 
kommune 

Mai- Nov 
2014 
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FFRRAAMMDDRRIIFFTT//TTIIDDSSPPLLAANN    
 

 
 
 

RREESSUURRSSBBEEHHOOVV  OOGG  FFIINNAANNSSIIEERRIINNGG  
 
 
RESURSBEHOV 
Aktivitet/Formål Personal- 

ressurser 
Personal- 
Kostnader 
innleie/ frikjøp 

Kostnader 
 

Kommentarer 

Møter og planarbeid 
samt deltagelse på kurs 

3 ukesverk 4 ukesverk   

Gjennomføring av åpne 
arbeidsmøter samt 
annet utadrettet arbeid 

1 ukesverk  100 000,-  

Realisering av tiltak:   2 ukesverk  150 000,- Oppfølgingsarbeid 
og andre kostnader 

(*)Kommunens 
personalkostnader på 
totalt 10 ukesverk 

  150 000,-  

     
Totalt   400 000,-  
(*)Kommunens personalkostnader på 10 ukesverk beregnes til kr 150 000,- 
 
 

                                                                                          TTiidd        
  AAkkttiivviitteett                  

                                      22001133                                                                                    22001144  
                                                          

RReessssuurrssbbeehhoovv  
dg/uke/mnd 

uukkee    3344  3388  4422  4466    4488  5500  5522  0044  0088  1122  1166  
                             
Kunnskapsinnhenting og møter 
samt politisk forankring 

                          33  uukkeessvveerrkk  

Prioritering og planlegging                           55  uukkeessvveerrkk  
Realisering av tiltak*                           22  uukkeessvveerrkk  
                             
                             

*Dette tidfestes ikke                             
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FINANSIERING 
Finansieringskilde Kostnader Finansiering 

Budsjettmidler 281 000(*) Budsjett 
Eksterne midler 119 000* Tilskudd 
   
Totalt 400 000,-  
 
*Det er forutsatt at midlene som er bevilget til prosjektet kun skal brukes til innkjøp av materiell.  
Planlegging og arbeid i felt er forutsatt utført av prosjekteier som er Alstahaug kommune 
(*)Kommunens personalkostnader på 10 ukesverk beregnes til kr 150 000,- 
 
 
 
 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
Kapasiteten til kommunens ansatte når det gjelder å følge opp prosjektet er en utfordring.  Det 
er videre avgjørende at det bevilges midler over budsjettet, da kommunal egeninnsats en 
forutsetning for å få eksterne midler. 
 


