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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 
NATUROPPLEVELSE 2021 -2024 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Vedlegg:  

- Planprogram etter offentlig høring og ettersyn 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
naturopplevelse 2021-2024 har vært på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Forslag til 
planprogram datert 13.05.2020 med endringer redigert inn etter høringen, legges fram 
for formannskapet for vedtak. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I henhold til plan – og bygningsloven § 4-1 «planprogram» og § 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og naturopplevelse.  
Planprogrammet redegjør for aktuelle planspørsmål, den påfølgende planprosessen, beskriver 
forhold til medvirkning, samt presenterer en framdriftsplan.  
 
Formannskapet vedtok i møte 12. februar 2020, sak 25/20 å starte arbeidet med revisjonen og 
å legge forslag til planprogram ut på høring.  
Høringsperioden var perioden 25.3.2020 – 6.5.2020, og det kom inn tre merknader alle fra 
sektormyndighetene: 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Fra Innspill Vurdering 
Fylkesmannen i 
Innlandet 

Det er Fylkesmannens inntrykk at forslag til 
planprogram beskriver formål, planprosess og 
opplegg for medvirkning på en kortfattet og god 
måte. Vi savner likevel en kort vurdering av 
behovet for utredninger som en del av den varsla 
planprosessen. 

Utredningsbehov er tatt inn 
som kapittel 6 side 8. 

Innlandet 
fylkeskommune 
 

Føringer: 
 Ny St. Meld. - Idrett kommer på høring 

høsten 2020 
 Innlandsstrategien 2020 – 2024 er nå på 

høring 
 Strategiplan for idrett i Oppland 2012 – 2018 

gjelder inntil ny strategiplan vedtas av 
Innlandet fylkeskommune 

 
Tatt til etterretning 
 
Tatt til etterretning 
 
Tatt til etterretning 
 

Statens 
vegvesen 

Statens vegvesen har ingen merknader.  Tatt til etterretning 
 

 
Forslag til justert planprogram etter høringsrunden, blir nå lagt fram for behandling. 
 
VURDERING: 
Den eneste endringen i planprogrammet er at det er tatt inn en nærmere beskrivelse av hva 
som skal utredes/sees nærmere på i planprosessen. Dette dreier seg i hovedsak om en 
gjennomgang av status og behov for eksisterende anlegg for idrett og fysisk aktivitet som har 
søkt eller som er berettiget til spillemiddelsøknader med fokus på:  
- mangler og behov for utbedringer  
- tilrettelegging for funksjonshemmede  
- registrering av hvilke aktiviteter som foregår i anleggene  
- drift og vedlikehold  
- utnyttelse av eksisterende anleggsmasse 
 
I tillegg til de eksisterende og kjente anleggene, kan det ha kommet til nye anlegg, både tiltak 
som er søknadsberettiget innen spillemiddelordningen, og også anlegg og områder nyttet til 
uorganisert idrett og aktivitet. For å få et helhetlig bilde av idrett og fysisk aktivitet i 
kommunen bør disse aktivitetene også kartlegges nærmere. 
 
Når det gjelder naturopplevelser er tilfanget rikt i vår kommune. Det er tallrike stier, veger, 
løyper, varder og fjelltopper som nyttes til organisert og uorganiserte turer og opplevelser. 
Som en start på utredning av dette temaet tenker man å ta fatt i kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder (2018) for å løfte de viktigste funnene i dette arbeidet inn i denne planen. 
Likeså er forvaltningsplan med besøksstrategi for Langsua nasjonalpark i sluttfasen. Turmål 
og ferdselsårer i nasjonalparken og landskapsvernområder bør kartlegges som en del av 
temaet naturopplevelse. Arbeidet med dette kan lede til en vitalisering av kommunedelplan 
for løyper (2015), i det minste en vurdering av om man ved neste rullering av denne 
kommunedelplanen bør samle det som naturlig hører inn under temaet idrett, fysisk aktivitet 
og naturopplevelse i en helhetlig plan.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Denne rulleringen er imidlertid under en stram framdrift gitt hovedintensjonen med planen 
opp mot spillemiddel berettige anlegg og de årlige søknadsfristene for dette, så hovedfokus vil 
være en oppdatering av gjeldende plan med fokus på idretts- og nærmiljøanlegg. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Formannskapet fastsetter i medhold av plan – og bygningslovens § 12-9, planprogram for 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2021-2024 slik det fremgår av 
vedlegget. 


