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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NATUROPPLEVELSE 2022-2025 - VEDTAK  
 
Vedlegg:  

• Merknadssammenstilling 
• Planforslag justert etter offentlig ettersyn 

Vedlegg til planforslaget:  
1. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Gausdal 
2. Resultatvurdering av forrige plan 
3. Handlingsprogram 2022-2025 
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
-Planprogram, fastsatt i f-sak 28/20, 20.05.2020 
-Oversikt over anlegg og tiltak – spillemiddelberettigede. https://www.anleggsregisteret.no/ 
 
SAMMENDRAG: 
Planen er et verktøy for arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og utvikling av anlegg i 
kommunen, og gir grunnlag for søknader om spillemidler. Planen løftes inn i Framsikt etter 
vedtak. Det foreslås at planforslaget til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 2022-2025 med 3 vedlegg vedtas. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Som kommune kan vi bidra til økt fysisk aktivitet gjennom å gjøre det mulig for befolkningen 
å sykle og gå mer i dagliglivet, og ved å sikre god tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon 
og nærfriluftsliv for alle generasjoner, uansett bakgrunn og fysiske forutsetninger. Det er 
særlig overfor barn og unge og eldre at kommunen må legge til rette for gode møteplasser 
og aktiviteter. 
 
Mange av tjenestene i Gausdal, inkludert barnehage, skole, kultur, tekniske tjenester, 
frivilligsentralen, frisklivssentralen, helse og omsorg, har mange tilbud, tjenester, 
arrangement og møteplasser for innbyggere i alle aldre. Det er ikke nærmere omtalt i denne 
planen, men en kan finne informasjon om dette på Gausdal kommunes hjemmeside og 
Facebook-side. 
 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet og friluftsliv er et politisk styringsdokument i 
arbeidet med fysisk aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging for og tilgjengelighet til 
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idrettsanlegg, aktivitetstilbud og friluftsliv i nærområder er en viktig del av kommunenes 
helsefremmende og forebyggende arbeid. Planen er en oppfølging av kommuneplanens 
samfunnsdel, og et grunnlag for handlings- og økonomiplanen. 
 
Det er gjennomført en kort planprosess, der fokus har vært å forenkle selve dokumentet, og 
gjøre det mer målrettet som grunnlag for søknader om spillemidler for å utvikle 
områder/anlegg. Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv som det søkes spillemidler til, skal være innarbeidet i en kommunal plan. I 
planforslaget er det foreslått strategier for å følge opp mål og delmål fra kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Prosess 
Planprosessen følger prosessregler i plan- og bygningslovens § 11-1. Formannskapet 
fastsatte planprogram for revideringen i sak 28/20, 20.05.2020. Pga. den spesielle 
situasjonen vi har vært i med pandemien og kapasitetsutfordringer, er planforslaget både 
forenklet og forsinket. Underveis i prosessen har det vært møter med idrettsrådet.  
 
Planforslaget har ligget ute på offentlig ettersyn i 6 uker, med frist for uttalelse 15.11.2021.  
I høringsrunden kom det inn fire uttalelser. Disse er gjengitt og vurdert i vedlagte 
merknadssammenstilling. 
 
På grunn av knappe ressurser har man denne gang ikke lykkes med å ha så bred medvirkning 
som man kunne ønske for en slik plan. En viktig funksjon for planen er spillemidler, derfor er 
dialog og samarbeid med Idrettsrådet prioritert i denne rulleringen.  
 
VURDERING:  
Plandokumentet som foreslås vedtatt er i hovedsak likt det som ble sendt ut på høring. 
Forskjellene er handlingsprogrammet for anlegg som er oppdatert (vedlegg), og et nytt 
vedlegg som omhandler evaluering av forrige handlingsprogram (etter høringsinnspill fra 
fylkeskommunen).  
 
Handlingsprogram for anlegg  
Kommunens handlingsprogram for anlegg og områder skal rulleres årlig og ta utgangspunkt i 
gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kulturdepartementet 
stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i handlingsprogrammet 
for å kunne tas i betraktning ved den årlige tildelingen av spillemidler. For Gausdal sitt 
vedkommende er søknadsfrist blitt satt til 15.10. Frist for kommunen til å sende spillemiddel 
søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen er 15.01 påfølgende år.  
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene, og søknadene prioriteres i to 
kategorier:  

• Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering)  
• Nærmiljøanlegg  

 
Økonomi Kommunens økonomiske situasjon tilsier ikke at vi skal investere betydelige midler 
i anlegg. Det å ha fokus på nødvendig vedlikehold er mer realistisk. Vi kan heller ikke påta oss 
større, nye oppgaver innenfor de rammene vi har, men må ha fokus på gode tjenester, 
tilpasninger innenfor rammene vi har, tilrettelegging gjennom planarbeid, veiledning, 
informasjonsarbeid og samarbeid med lag/organisasjoner gjennom etablerte og eventuelle 
nye møteplasser.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Planforslaget vedtas slik det framgår av vedleggene, i medhold av pbl § 11-15. 


