
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV  OG 
NATUROPPLEVELSE 2022-2025 - HØRING  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 21/21 den 
09.11.2021. 
 
Behandling: 
Marit Randi Solberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Planen er på 21 sider med en beskrivelse av dagens situasjon. Kommunen har fantastiske 
naturgitte muligheter for de deler av samfunnslivet som planen omhandler. 
På side 4 under Status står det: «Gausdal kommune har mange tilbud innen organisert 
idrett». Det meldes likevel fra de unge selv at det er behov for et større breddetilbud, dvs. 
aktivitet «for moro skyld» med lav terskel for deltakelse. Dette er det eneste konkrete 
forslaget/ønsket som vi finner i planen.  
Vi ønsker oss en konkret plan med prioriterte mål, finansiering og gjennomføring.                                   
De innbyggerne i kommunen som REF skal ha sin oppmerksomhet og rådgiving rettet mot 
kan vi ikke se er nevnt i planen. De utgjør et sted mellom 5 – 10 % av innbyggerne (300 – 600 
personer) og har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta i idrett og friluftsliv. For 
disse gruppene vil bedre muligheter for slike aktiviteter både være trivselsskapende og 
forebygge/utsette sykelighet. 
I dag har de betydelig dårligere muligheter til slike aktiviteter enn resten av innbyggerne.  
Norge har forpliktet seg til å følge «FN – konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)». 
I reglement for REF side 10 står det: «Realisering av rettighetene i CRPD bestemmes i stor 
grad av kommuner. Rådene har en viktig oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles». 
Det er på tide at det lages en konkret plan for deres selvfølgelige rett til idrett, friluftsliv og 
naturopplevelser. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
Planen er på 21 sider med en beskrivelse av dagens situasjon. Kommunen har fantastiske 
naturgitte muligheter for de deler av samfunnslivet som planen omhandler.                           
På side 4 under Status står det: «Gausdal kommune har mange tilbud innen organisert 
idrett». Det meldes likevel fra de unge selv at det er behov for et større breddetilbud, dvs. 
aktivitet «for moro skyld» med lav terskel for deltakelse. Dette er det eneste konkrete 
forslaget/ønsket som vi finner i planen.  



 
 

 
 

 

Vi ønsker oss en konkret plan med prioriterte mål, finansiering og gjennomføring.                                   
De innbyggerne i kommunen som REF skal ha sin oppmerksomhet og rådgiving rettet mot 
kan vi ikke se er nevnt i planen. De utgjør et sted mellom 5 – 10 % av innbyggerne (300 – 600 
personer) og har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta i idrett og friluftsliv. For 
disse gruppene vil bedre muligheter for slike aktiviteter både være trivselsskapende og 
forebygge/utsette sykelighet. 
I dag har de betydelig dårligere muligheter til slike aktiviteter enn resten av innbyggerne.  
Norge har forpliktet seg til å følge «FN – konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)». 
I reglement for REF side 10 står det: «Realisering av rettighetene i CRPD bestemmes i stor 
grad av kommuner. Rådene har en viktig oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles». 
Det er på tide at det lages en konkret plan for deres selvfølgelige rett til idrett, friluftsliv og 
naturopplevelser. 
 
 


