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1 Utkast til planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2022. 02.03.18 

 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 

Oppdal kommunes planstrategi 2016-2019 

 

Saksopplysninger 

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i k-sak 12/110 den 10.10.2012 med 

planperioden 2013-2016. I henhold til planstrategien for Oppdal kommune 2016-2019 skal gjeldende 

kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 revideres i løpet av perioden. Dette arbeidet er nå 

under oppstart.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det legges frem et planprogram for arbeidet. Innholdet i 

planprogrammet kommer av plan- og bygningslovens § 4-1:  

«Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilket 

alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1 annet ledd).  

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på lovbestemt høring. Etter offentlig 

ettersyn og lovbestemt høring skal planprogrammet behandles i formannskapet som innstiller til 

kommunestyret.  

 

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planprogram i henhold til innholdskravene i plan- og 

bygningsloven og veilederen «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» fra 

kulturdepartementet.  

 

Det er nedsatt en foreløpig arbeidsgruppe bestående av representanter fra kultur og miljø, miljørettet 

helsevern, tekniske tjenester og idrettsrådet. Ungdomsrådet, idrettsrådet, skolene, eldrerådet, 

funksjonshemmedes råd og andre relevante interessenter vil tas in som aktive medvirkningsparter. 

Trøndelag Fylkeskommune vil benyttes som faglig ressurs ved behov.  



 

Kulturdepartementet stiller ingen formelle krav til utformingen av planen, annet enn at planprosessen 

følger plan- og bygningslovens bestemmelser.  

 

Vurdering 

 

Det foreslås tre innsatsområder for det videre arbeidet med planen i planprogrammet; næraktivitet, idrett 

og frivillighet og egenorganisert aktivitet. Dette begrunnes med at tilrettelegging for fysisk aktivitet 

nært der folk bor vies stadig mer fokus fra nasjonalt hold sett i lys av bosettingsmønstre og tilgang til 

aktivitets- og friområder, og idrett og frivillighet er fortsatt den største kilden til organisert aktivitet for 

barn og unge. Videre ser man at egenorganisert aktivitet er i vekst og at mange går over til dette, særlig 

i ungdomsskolealder.  

Barn og unge, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne vil vies ekstra oppmerksomhet i 

medvirkningsprosessen, da dette er grupper som ikke deltar like naturlig i slike prosesser som 

allmennheten.  

Hovedmålet i forrige delplan for idrett og fysisk aktivitet var at «alle skal gis gode muligheter for å 

delta i fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former». Dette er fortsatt i tråd med nasjonale 

og regionale føringer, og rådmannen foreslår derfor at hovedmålet videreføres i arbeidet med planen.  

Ved forrige revisjon av delplan idrett og fysisk aktivitet var bygningsrådet planutvalg. Delplan for idrett 

og fysisk aktivitet berører imidlertid flere samfunnsområder. En plan som tar for seg målsettinger for 

fysisk aktivitet, anleggsutbygging, friluftsliv og økonomiske prioriteringer berører både folkehelse, 

oppvekst og arealplanlegging. Med et såpass bredt nedslagsfelt foreslår derfor rådmannen at 

formannskapet skal forberede planforslag for kommunestyret.  

Planprogrammet ble presentert for idrettsrådet 14.02.2018 uten at det er kommet bemerkninger.  

Rådmannen legger med dette fram forslag til planprogram for idrett og fysisk aktivitet.  

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2018  

Behandling 

I møtet kom rådmannen med følgende korrigering til saksframlegget: 

1. Under rådmannens tilrådning, tredje avsnitt: Forslag til planprogram for delplan idrett og fysisk 

aktivitet for Oppdal kommune, datert 14.02.2018 (…) skal erstattes med: (…) datert 02.03.2018. 

2. Under «8. Fremdriftsplan» i planprogrammet: Behandling av høringsinnspill: 26. april – 30. 

mai, skal erstattes med 26. april – 30. april. 

 

Forslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg: 

Tillegg pkt. 5.1 

Tillegg etter siste setning: 

Målgruppen innvandrere vil bli møtt og orientert ved egne møter, for høringsinnspill. 

 

Vedtak 

Forslaget fra I. Dalseg ble enstemmig vedtatt.  

 

Rådmannens tilråding, samt korrigeringen i møtet, og vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.  



 

Vedtaket blir som følger: 

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.  

 

Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revisjon av delplan idrett og fysisk 

aktivitet.  

 

Forslag til planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet for Oppdal kommune, datert 02.03.2018, 

sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 4-1.  

 Under pkt. 8. "Fremdriftsplan" i planprogrammet som ble lagt fram for formannskapet er 

følgende korrigert: Behandling av høringsinnspill: 26. april – 30. mai, er erstattet med 26. april 

– 30. april. 

 Tillegg pkt. 5.1 "Organisering". 

Tillegg etter siste setning: 

Målgruppen innvandrere vil bli møtt og orientert ved egne møter, for høringsinnspill. 

 

I arbeidet med rullering av delplan idrett og fysisk aktivitet vil formannskapet bl.a. forberede 

planprogram og planforslag for kommunestyret. 

 

 

 

Rådmannens tilråding 

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.  

  

Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revisjon av delplan idrett og fysisk 

aktivitet.  

 

Forslag til planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet for Oppdal kommune, datert 14.02.2018, 

sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 4-1.  

  

I arbeidet med rullering av delplan idrett og fysisk aktivitet vil formannskapet bl.a. forberede 

planprogram og planforslag for kommunestyret.  

 


