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Satsningsområder:
• Attraktiv bokommune 
• Inkludering
• Offensiv og bærekraftig næringspolitikk 
• Samferdsel 
• Kultur- og naturaktiviteter som tar i bruk 

lokale fortrinn 

Visjon: 
Flesberg skal være en levende, nyskapende og 
inkluderende kommune, med trygghet for alle, 

dugnadsånd og bærekraftig utvikling. 



Samarbeid og 
partnerskap 
som verktøy i utvikling 
av lokalsamfunnet

• Arenaer og 
møteplasser

• Samarbeid og 
allianser

• Kommune 3.0



Prosessen



Historikk «skolesaken»

Noen viktige faktorer:
– Synlig og tydelig behov for oppgradering av skolebygg

• Vedtak 2007: Barneskole og flerbrukshall Stevningsmogen

– Fra 3 til 2 skoler i 2009
– Den store dugnaden på Stevningsmogen 2011

• Forståelse, tanker og interesse for videre utvikling skole/idrett 

– Visjon og strategier i kommuneplan
– Eiendomsskatt som virkemiddel (generasjonsinvestering –

handlingsregel) 





Grunntanker

Visjoner (scenarier 2008 – 2013): 

– Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser
– Full av positiv energi – døgnet rundt
– Livslang og smart læring
– Bygg og anlegg som inviterer til bevegelse og aktivitet
– Arkitektur og energi

«Minst 3 forskjellige brukergrupper på alle flater – ute og inne»



Siste vedtaksfase

2015 - 2017:
– Ny politisk bestilling – kvalitetssikring av økonomi

• Massivtre skal vurderes

– Studieturer til utvalgte skoler
– Kontakt etablert med KKE

• Samarbeidsavtale med KKE (Kongsberg kommune)
• Forprosjekt etter KKE`s prosjekthåndbok

– Rammer vedtatt i økonomiplan
• Svømmehall med som opsjon i planleggingen

– Reguleringsplanarbeid parallelt med øvrig planlegging



Samspills- og utviklingsfase
Brukermøter:

Workshop for alle ansatte (innhold i rom, pedagogisk)

Workshop med elevrådet

Workshop med helse, lag og foreninger, Frivilligsentralen, 
barnehagen, folkebiblioteket

Særmøter/kveldsøkter: 

Svene IL

Flesberg skolekorps

Barnehagen, SU

FAU/SU på skolene



«Skole med ski-in og ski-out!» 

Uteområdene:
Alle aldre
Alle årstider
Sambruk



Hvorfor dette anlegget?



Begrunnelser

«Årets Idrettsanlegg 2020 tildeles Skattekista i Flesberg kommune! Anlegget 
har hatt en god, helhetlig plan allerede fra starten av. Juryen er imponert 
over måten den har blitt utført på. Kommunen har lagt til rette for at 
innbyggerne kunne bidra til bygging av anlegget gjennom dugnad. Mange 
innbyggere har stilt opp, noe som skaper et unikt eierskap til prosjektet. 

Idrettsanlegget har en god knutepunktfunksjon, som samler både bygd og 
aktiviteter, for eksempel rulleskianlegg, skolegård, idrettshall, turløyper, 
skileikområde, parkour og svømmehall. Flere sosiale funksjoner er ivaretatt i 
anlegget både utendørs og innendørs.» 



Dugnadskommunen

Når hele lokalsamfunnet deltar







Ca. 20. juni 2011



20. august 2011





«Skattekista» 



Skisse: Plassering av spesialrom/-funksjoner



«… har en god knutepunktfunksjon…»

Illustrasjon Spinn arkitekter



Fritid



Tilbud utenom skoletidKodeklubb

Sjakk

Bridge

Kulturskole 

Lag og foreninger 

Korps og kor



Aktive lokalsamfunn



Bibliotek
Samlokalisering

Hjertet i bygget 

Møteplass! Ulike arrangementer

• Pensjonister

• Bygdekvinnelag

• Frivilligsentralen

• Lokale lag og foreninger bidrar



Frivilligsentralen med utlånssentral 
(på området)



Idrettshall
Turn

Fotball

Noen private

Ønskede aktiviteter:

• Lav terskel for privat leie

• Loppemarked (inspirert av skrim)

• Turneringer (fotball osv)

• Alt er av interesse, ønsker tips



SvømmehallSkolesvømming, barnehagesvømming, 
publikumsåpent

Hev og senkbar bunn

2 temperatursoner

Ønskede aktiviteter:

• Svømmeopplæring

• Babysvømming

• Aerobic

• Svømmeklubb



Skolegård?
Nærmiljøanlegg?
Aktivitetspark?
Idrettsanlegg?

???





Avstander



Suksesskriterier … erfaringer!
 Flerbruk – flerbruk – flerbruk

 Møteplasser samler folk, og folk skaper aktivitet (i vid forstand)
 Fundamentalt for både frivillighet og det offentlige: 3 x F 

 Partnerskap/allianser og tilgang til oppdatert kompetanse 
(ydmykhet og bredde)

 Vurder alltid merverdien ved å tenke større og ta med flere 
funksjoner.
 Det er vanskelig å hoppe over en kløft i to steg…..

 Arealforhold
 Hold ut – gi ikke opp – vi er ikke valgt eller betalt for dèt!
 OG: 

Forståelse, Forankring, Forpliktelse



Satsningsområder:
• Attraktiv bokommune 
• Inkludering
• Offensiv og bærekraftig næringspolitikk 
• Samferdsel 
• Kultur- og naturaktiviteter som tar i bruk 

lokale fortrinn 

Flesberg skal være en levende, nyskapende og 
inkluderende kommune, med trygghet for alle, 

dugnadsånd og bærekraftig utvikling. 

«Gullbeholdningen»



Frivillighetspolitikk?
Anleggspolitikk?
Næringspolitikk?
Folkehelse?
Skolepolitikk?
Kultur?
Lokalsamfunnsutvikling?
Identitet og tilhørighet?



«Foreldrene sender de mest verdifulle unga de har. De har ikke noen andre. 
De har ikke gjemt noen unna hjemme» Thomas Nordahl 

Aktivitet for alle! Flere og bedre anlegg, og smartere bruk av dem! 

1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres 

gjennom større økonomisk forutsigbarhet. Gratisprinsippet bør være 
gjeldende. Idretten vil at all bruk av kommunale og offentlige idretts-
anlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6-19 år. 

3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av 
idrettsanlegg.


