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PLANFORSLAG TIL HØRING: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK 
AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2022-2025  
 
Vedlegg: Planforslag til høring  

   Informasjon fra Innlandet fylkeskommune om dagsturhytte 
 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Gausdal  

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Oversikt over anlegg og tiltak - spillemiddelberettigede. Link: 
https://www.anleggsregisteret.no/ 
 

SAMMENDRAG: 
Det foreslås at planforslaget til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 2022-2025 sendes ut på høring slik det ligger i vedlegget.  
 
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 
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 
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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. 
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. I 
høringsrunden med planforslaget vil det være prosess med idrettsrådet for å utarbeide 
grunnlaget for rullering av handlingsprogrammet for anlegg 2022-2025. 
 
VURDERINGER:  
Strategier: I planforslaget er det foreslått strategier for å følge opp mål og delmål fra 
kommuneplanens samfunnsdel:  
 

 Gjennom arealplaner sikre allmennheten tilgang til områder for fysisk 
aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser. 

 Følge opp lokale initiativ fra lag/organisasjoner om nærmiljøanlegg både i 
tilknytning til boområder, turområder, idrettsanlegg og skoler. 

 Prioritere rehabilitering av anlegg som skaper et mangfoldig aktivitetstilbud. 
Anlegg med behov for rehabilitering tas inn på listen når de formelle kravene 
iht. spillemiddelordningen er til stede.  

 Utvikle interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg.  
 God utnyttelse av eksisterende anlegg.  
 Sikre tilgjengelighet til utmarka, gjennom fokus på og samarbeid om løyper og 

turstier.  
 Stimulere til økt hverdagsaktivitet for alle gjennom universell utforming.  
 Prioritere utforming av gang- og sykkelveier i kommunens planarbeid, og 

spille det inn til Innlandet fylkeskommune som vei-eier. 
 Videreføre og utvikle universelle helsefremmende tilbud som Åpen hall, 

UtstyrsArena’n, oppdatering av turkart og markedsføring av turmål som er 
viktige bidrag for at befolkningen kan ta helsevennlige valg. 

 God utnyttelse av aktivitetsflater i kommunale bygg kan oppnå gjennom faste 
gjennomgang av bruken i idrettshall og skoler mv. 

 Videreføre og utvikle frisklivssentralen tilbud om fysisk aktivitet som en 
kommunal forebyggende helsetjeneste. 

 Styrke samarbeidet med lag og organisasjoner. Arbeid med frivilligstrategi er i 
gang, inkl. planlegging av frivillighetens år 2022. 

 Arbeidet med aldersvennlig lokalsamfunn, en satsing i «Leve hele livet»,  
igangsettes høsten 2021 kommunestyrevedtak. 

 Videreutvikle Gausdal kommunes hjemmeside og sosiale medier med 
aktivitets- oversikter og aktivitetskalender. 

 



  
 
 

  
 
 

 

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 
Kommunene 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.  
På dette grunnlaget foreslås det at vi ikke går videre med prosjektet «Dagsturhytte».  
 
Mer om dagsturhytte-prosjektet 
 
Her er utdrag fra informasjon fra Innlandet fylkeskommune: 

I februar 2020 vedtok fylkesutvalget i Innlandet at hver av fylkets 46 kommuner skal 
få tilbud om en dagsturhytte. Formålet med dagsturhytta er å etablere et turmål som 
er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene 
skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell 
bakgrunn.  
Hva får kommunene:  
- En ferdig prosjektert dagsturhytte.  
- En dagsturhytte som har en særegen arkitektur formet av RAM arkitektur.  
- Tilskudd på 300 000 kr fra enten Sparebankstiftelsen Hedmark eller 

Sparebankstiftelsen DNB.  
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.  
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.  
 
Hva er kommunenes ansvar:  
- Fremme spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.  
- Tilrettelegge for plassering av hytta, stille med tomt og ferdig grunnarbeid. Tidlig 

forankring hos grunneiere er her viktig.  



  
 
 

  
 
 

 

- Som planmyndighet foreta vurdering etter plan- og bygningslov og annet lovverk 
for hytte, ferdsel og infrastruktur (herunder naturmangfold og sårbare arter med 
Statsforvalteren i Innlandet, avklaring kulturminner med Innlandet Kulturarv, 
ferdsel- og trafikkavveininger mm).  

- Være kontraktspart mot leverandør. Under bygging av den enkelte hytte har hver 
kommune ansvar for å innhente nødvendige tillatelser og har fullt ansvar 
økonomisk mot leverandør av hytta.  

- Kommunen er eier av anlegget, og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 
spillemiddelreglementet i 30 år. Det er opp til den enkelte kommune hvordan 
driften organiseres, men av erfaringer fra lignende prosjekter kan tidlig 
involvering fra lag og foreninger være viktig.  

 
Ting å tenke på ved valg av turmål:  
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. 

potensiale for utbedring. Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt 
viser en kraftig økning på aktivitet.  

- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også 
i forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  

 
Status i Gausdal kommune: Formannskapet ga våren 2021 klarsignal til å utrede saken 
videre.  
 
Utfra en tverrfaglig idedugnad i administrasjonen og åpen invitasjon til innbyggere om 
innspill via Facebook, har vi hatt en runde med grunneiere om aktuelle tomter for 
dagsturhytte. Noen sa nei, og noen sa seg interessert i å bli med på prosessen om det ble 
aktuelt.  
 
Regneeksemplene til fylkeskommunen – se vedlegget - tilsier at kommunen må betale for 
tomt/leie av tomt, grunnarbeid og delfinansiere innkjøpet av selve hytten, pluss betale for 
evt. tilleggselementer som solselle og toalettanlegg. I tillegg legges det opp til omfattende 
dugnadsarbeid, som vi også må organisere. Drift og vedlikehold av hytten må også 
organiseres og finansieres for de kommende årene.  
 
Vi vurderer dette alt i alt som et for stort løft for oss nå, både knyttet til økonomi og 
arbeidskapasitet. Vi er så heldig stilt i vår kommune at det er mange lag og organisasjoner 
som har mange anlegg/møteplasser i nærområdet, og det er mange hytter i fjellet som er 
tilgjengelig for allmennheten. Administrasjonen foreslår at vi framfor å gå i gang mer et nytt 
prosjekt vurderer å innarbeide en sum i økonomiplanen (anslagsvis kr. 40.000, i året) som 
kan gå til støtte til lag/organisasjonen som tilrettelegger for friluftsliv og møteplasser/anlegg 
til bruk for innbyggere og besøkende i alle aldre. Kriterier kan evt. utarbeides i forbindelse 
med arbeidet med frivilligstrategien.  



  
 
 

  
 
 

 

Om de folkevalgte ønsker å gå videre med dagsturhytteprosjektet, må det legges inn i 
handlings- og økonomiplanen, med årsbudsjett, og som et anlegg som prioriteres i 
handlingsprogrammet for spillemidler.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
1. Planforslaget sendes ut på høring slik det ligger i vedlegget.  
2. Gausdal kommune går ikke videre med dagsturhytte-prosjektet.  
 


