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1. Innledning 

I planstrategi for Ibestad kommune, vedtatt i kommunestyre sak 24/13, er det 

innarbeidet anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2013 – 2016. 

Tidligere har anleggsdelen vært en del av Kulturplanen for Ibestad kommune. 

Rådmannen ser fordeler med å se planen i et langsiktig perspektiv og foreslår at 

Kommunedelplan for idrett, og anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjelder for 

perioden 2014 – 2025. 

 

Kulturdepartementet har følgende krav til planlegging for anlegg for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv det skal søkes spillemidler til  

 Kommuner: Kap. 4 – ”Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som 

det skal søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan.” 

”Planen må være underlagt politisk styring i kommunen.”  

 Kulturdepartementet – Veileder V-0798: ”Kommunal planlegging for 

idrett og fysisk aktivitet” 

 

2. Formålet med planen 
Hensikten med planen er å ha en politisk og oppdatert plan for utviklingen av 

idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt å oppfylle kravet om at anlegg for 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det skal søkes spillemidler til må være 

innarbeidet i en kommunal plan. Planen skal kunne brukes av politikere, 

kommunens administrasjon og berørte organisasjoner. 

 

3. Nasjonale, regionale og kommunale føringer 
St.meld 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen – visjon idrett og fysisk 

aktivitet for alle. Målgruppe barn/ungdom (6-19 år), personer med nedsatt 

funksjonsevne og inaktive. 

St.meld 39 (2000-2001) Friluftsliv – En vei til høyere livskvalitet 

St.meld 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

Handlingsplan for Troms 2008-2013 Folkehelse, idrett og friluftsliv 

Kulturplan Ibestad kommune 2007 – 2010 
 

3.1. Mandat 
Rådmannen vil utarbeide en kommunedelplan for idrett, og anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet 2014 – 2025 og har delegert oppgaven til oppvekst v/kulturleder. 

 

3.2. Planprosess/organisering 
Kulturleder er prosjektleder. Tverrfaglig referansegruppe skal bestå av 

representanter fra PNU, oppvekst utpekt av rådmannen. 

Planen skal utarbeides etter plb. bestemmelser om kommunedelplan 
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3.3. Ressursbehov og finansiering 
Planen utarbeides med interne ressurser. 

Referansegruppe ved behov 

 

En dag i 8 mnd = 20 % stilling 

 

20 % stilling 8 mnd.:      kr  62 000 

 

3.4. Kostnader 
Annonsering       kr    3 500 
 

4. Medvirking 
Medvirking i plan og beslutningsprosesser er et grunnleggende demokratisk 

prinsipp. 

 Aktuelle parter som kulturkomite, ungdomsråd, helsekoordinator, skole, 

barnehage, lag og foreninger skal ha mulighet til å komme med innspill. 

 Aktuelle parter skal motta svarskjema over planlagte og ønsket/behov for 

anlegg og aktiviteter i kommunen (behovsundersøkelse og innspill) 

 

5. Kritiske suksessfaktorer: 
Overholde søknadsfrister og skaffe til veies alle nødvendige vedlegg 

 

6. Minimumskrav til planens innhold 
Trender og utviklingstrekk i forhold til aktivitet og anleggsbruk i samfunnet 

ellers 

 Målsetning for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Målsetning for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og 

friluftsliv 

 Sammenheng med andre planer 

 Prioritert og årlig rullering for utbygging av idretts- og friluftsanlegg 

 Uprioriterte liste over langsiktige behov for anlegg 

 Statusbeskrivelse med oversikt over eksisterende anlegg, utfordringer og 

behov 

 Planen i et folkehelseperspektiv. 
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7. Framdriftsplan 

 

AKTIVITETER DATO 
Orientering om planprosessen til rådmannen – Forankring ift 

andre planer. Godkjenning 

August -13 

Rådmannen oppnevner en referansegruppe August -13 

Rådmannen orienterer formannskap August -13 

Planprogram til høring sammen med beskjed om planstart 

6 ukers høringsfrist – svarfrist 

23.10.13 

08.12.13 

Gjennomgang av innspill til planprogrammet samt sy det inn i 

planen 

Eventuelt bruk av referansegruppen. 

Desember -13 

 

Gjennomgang av planen med rådmann, oppvekst og PNU Desember -13 

Planen sendes til høring 

Høringsfrist 6 uker fra 6.1.14 – frist 16.2.14 

Januar -14 

Februar -14 

Gjennomgang av innspill til planen samt fullføring av planen 

Eventuelt bruk av referansegruppe 

Februar -14 

Møte med kulturkomite som gir sin uttalelse Februar 14 

Behandling formannskap Mars -14 

Vedtak kommunestyre Mars -14 

Kunngjøring Mars/april -14 

 
 

Planarbeidet vil i stor grad følge de anbefalinger og føringer som er ditt i: 

 St.meld. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

 V- 0798 B – Veileder fra KKD til kommunal planlegging for idrett og 

fysisk aktivitet 

 V- 0732 B – Bestemmelser fra KKD om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet 

 

 
  



Høringsforslag 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 


