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Temaplan Idrett fysisk aktivitet og friluftsliv

Dokument i saken
a.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

b.

Kulturdepartementas veileder ”Kommuneplanlegging for idrett og fysisk aktivitet”.

Saksopplysninger
Kommunene er pålagt å utarbeide plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Nåværende
plan ble vedtatt av kommunestyret den 24.06.2012. Planens handlingsprogram er etter
dette rullert årlig mens selve planen nå rulleres som en del av kommunens planstrategi.
Planarbeidet følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven når det gjelder
kommuneplanlegging. Planprogram ble behandlet i Kommuneplanutvalget den
31.08.2017 sak 11/17. Planavdelingen har hatt ansvaret for utarbeidelse av planen.
Representanter fra frivillige organisasjoner, institusjoner og andre aktuelle parter har

medvirket i utarbeidingen av planen og har vært med på å definere utfordringsbildet. En
tverrfaglig plangruppe har utarbeidet planen.
Planen inneholder målsetninger for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og skal være et
verktøy for å oppfylle samfunnsdelen i kommuneplanen. Anlegg som det skal søkes
spillemidler til må inngå i planens handlingsprogram.
Formålet med planen er å:
a)

nedfelle målsettinger for satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

b)

fastsette målsettinger for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett,
nærmiljøaktiviteter og friluftsliv

c)

gi en vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for aktivitet og anlegg

d)

gi føringer til Handlingsprogrammet og Kommuneplanen

e)

ivareta det lovpålagte grunnlaget for å få tildelt spillemidler

f)
bidra til at innbyggerne i Hol har mulighet til fysisk aktivitet i alle livets faser,
uavhengig av funksjonsnivå.
Planen er retningsgivende for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet, men
planen er ikke juridisk bindende. De arealvurderinger som gjøres i planen, må tas inn i
kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning.
Forhold til overordnet plan
I forslaget til plan er det lagt vekt på å se koblinger mot overordna planer. Statlige målsetninger
og retningslinjer innenfor idretts- og friluftslivspolitikken, folkehelsearbeidet og fysisk fostring i
skole og barnehage er grepet fatt i og tilpasset lokale forhold. Mål og prioriteringer i
kommuneplanen er forsøkt fulgt.

Miljøkonsekvenser
Tilrettelegging for lek, friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet er viktig av miljøhensyn. Arbeid
med grønt-korridorer og avsettelse av leikeplassareal er viktig. På fjellet vil kanalisering av
ferdselen være nødvendig for å opprettholde/skape viltlommer.

Økonomiske konsekvenser
Hol kommune bidrar med betydelig støtte til bygging og drift av idretts- og friluftslivsanlegg og til
idrettsaktiviteter På den andre siden er lokalsamfunnet tilført betydelig statlig finansiering av
idretts- og friluftsanlegg gjennom spillemiddelordningen. Både den økonomiske og sosiale
verdien av dugnadsinnsatsen innen idretten er av uvurderlig betydning for lokalsamfunnet.
Det er dokumentert en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og forebygging av
livsstilssykdommer. En fortsatt prioritering av idrett og friluftsliv er en god investering for å unngå
betydelig høyere utgifter knyttet til behandlingsutgifter i helsesektoren og sykefravær.
Planen vil avgjøre hvilke anlegg som får tilskudd, når de får tilskudd og hvor stort tilskuddet vil
være. Det er svært viktig at det er planen som virker styrende for anleggsutviklingen og ikke
innkommende søknader.

Vurdering
Høringsrunden for planen er helt avgjørende for at ulike aktører skal kunne melde inn aktivitets
og anleggsbehov. Også kommunale behov for anlegg må meldes inn av de ulike fagsektorer innen
høringsfristen.
Ved andre gangs behandling prioriteres innkomne behov i henhold til prioriteringskriterier
forankret i planen.
Utarbeidelsen av en temaplan er forankret i lov om planlegging og byggesaksbehandling. Det er
kommunens planutvalg som vedtar igangsetting og utlegging til offentlig ettersyn.
Kommunestyret gjør endelig vedtak av planen. Rulleringen av kommunedelplanens handlingsdel
kan delegeres til et underliggende utvalg.
Planen legges ut til offentlig høring i fem uker.

