
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2020-23 
Forslag til planprogram mai 2019  

Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning samt behovet for utredninger.   
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Bakgrunn for planarbeidet 
Av vedtatt planstrategi for Tvedestrand kommune (2017-2020) fremgår det at eksisterende 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjelder ut 2019.  
Det er nødvendig å revidere planen i sin helhet, og ikke kun handlingsprogrammet som rulleres årlig.  

En oppdatert plan er en forutsetning for å søke spillemidler til anlegg og aktivitet innen idrett og 

friluftsliv.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det, som ledd i varsling av planoppstart for 

kommunedelplaner, utarbeides et planprogram som legger grunnlaget for planarbeidet. 

Hensikten med dette planprogrammet er å lage en oversikt over hvilke temaer som skal belyses i 

planarbeidet, samt beskrive deltagelse, organisering og framdriftsplan. Gjennom høringen av 

planprogrammet ønskes kommunikasjon med lag, foreninger og lokalsamfunn, sektormyndigheter, 

politikere og kommuneadministrasjon. Innkomne innspill vil bli vurdert i forbindelse med 

utarbeidelsen av planen.  

Formålet med planen 
Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utviklingen av 

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

og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 

Planen skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål for idrett og fysisk aktivitet. Den skal 

kunne brukes av politikere, kommunens administrasjon og berørte organisasjoner og innbyggere. 

Den skal være et verktøy for prioriteringer og søknad om spillemidler. 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer 
På nasjonalt nivå legges især Idrettsmeldingen og folkehelsemeldingen til grunn for utarbeidelsen av 

denne planen. Regionalt vil planen ta utgangspunkt i «Regionplan Agder 2020», og på lokalt nivå blir 

eksisterende idrettsplan og kommuneplanens samfunnsdel helt sentral som grunnlag for kommende 

plan.  

I tillegg vil det alltid være tilstøtende fagfelt, satsingsområder og prosesser, som vil påvirke og 

utfordre utarbeidelsen av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.   

Innhold i planarbeidet 
Hovedtema for planen er idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen vil inneholde en beskrivelse med 

oversikt over eksisterende anlegg, utfordringer og behov.  

Forhold rundt Tvedestrand Idrettspark ved ny videregående vil også bli tatt med inn i planarbeidet. 

Dette anlegget vil stå ferdig til bruk høsten 2020, og det vil i den forbindelse bli utarbeidet avtaler, 

retningslinjer og planer for bruk, lån og leie av anlegget parallelt med kommunedelplan-prosessen.  

Et viktig tema med tanke på egenorganisert fysisk aktivitet er tilrettelegging av friområdene i 

kommunen med utarbeidelse og merking av stier og gamle ferdselsårer. Forbindelseslinjer for 



Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-23 
 

gående og syklende i nærområder og mellom skole/hjem og bolig/jobb vil også få fokus. Det er i den 

forbindelse også en gå-strategi for sentrum under utarbeidelse. 

Kommunedelplanen skal videre beskrive kommunens mål og satsingsområder innen temaet. Planen 

er viktig i et likestillingsperspektiv og skal ses i sammenheng med kommunens satsing på folkehelse. 

Kulturbygg blir ikke omtalt i planen da det ikke er krav om at kulturbygg må inngå i en kommunal 

plan for å kunne søke om spillemidler. 

Trender og utviklingstrekk i forhold til aktivitet og anleggsbruk i samfunnet vil også danne føringer for 

satsingsområdene i planen. En tendens er en økning i bruken av åpne og lett tilgjengelige anlegg, 

mens bruken av tradisjonelle idrettsanlegg til konkurranseidrett går tilbake. 

Målsettingen fra foregående plan; fysisk aktivitet for alle, innebærer et ønske om å bidra til at 

anleggene i kommunen er gode både for turgåere og idrettsutøvere, og at det finnes gode 

nærmiljøanlegg for barn og unge på skoler og i boligområder.  

Det skal utarbeides årlige handlingsprogram i planperioden basert på spillemiddelsøknader fra 

kommunens lag og foreninger. Handlingsprogrammet gir en prioritering av tiltakene og vedtas av 

kommunestyret i desember hvert år.  

Organisering og medvirkning 
Ifølge vedtatt planstrategi skal nye planer i hovedsak ha en lengde ml. 6-10 sider. Dette for å gjøre 

planene lesbare og konkrete. Det er et mål å få til en plan på under 10 sider, hvor det i høy grad 

henvises til generell informasjon annet steds. Diverse nødvendig grunnlagsmateriale vil bli organisert 

i vedlegg, som kan følge planen.  

Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra kultur, miljø og 

frivilligsentral, som skal ha ansvar for planprosessen, med kulturrådgiver som sekretær og ansvarlig 

for å føre planen «i pennen».   

Det legges opp til bred medvirkning i prosessen, og innbyggerne vil bli invitert til ulike former for 

deltakelse.  

Innledningsvis vil det bli informert om planarbeidet via brev til idrettslag, idrettsråd og andre berørte 

foreninger, samt annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens nettside og FB.  Det vil bli 2 

høringsrunder med mulighet for å komme med skriftlige innspill.  

Dessuten vil det bli tatt direkte kontakt til andre befolkningsgrupper, som f.eks. elevråd, 

ungdomsråd, skolenes trivselsledere, uorganiserte ungdomsgrupper, som for eksempel. skatemiljøet, 

pensjonistforeningen, eldrerådet etc.  

Tvedestrand kommune har god erfaring med medvirkningsmetoden; Gjestebud, og vil også i denne 

forbindelse benytte oss av denne metoden.  Dette skal være et supplement til ordinære 

innspillsrunder og dialogmøter. Det vil bli utarbeidet hjelpespørsmål og informansonsmateriell til 

gjestebudene i likhet med tidligere.  
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Fremdriftsplan 
Arbeidet med revisjon av kommunedelplanen er tenkt lagt opp slik: 

Juni – 18.  Kommunestyret vedtar å sende planprogrammet ut på 6 ukers høring.  

Juni -24.  Aktuelle instanser tilskrives. Annonsering i aviser og på nettsiden. 

August – 12.  Frist for innspill til planprogrammet. 

September – 3.  Kommunestyret vedtar planprogrammet. 

Oktober – 15.  Kommunestyret vedtar å legge planutkastet ut til 6 ukers offentlig ettersyn. 

November – 1.   Frist for spillemiddelsøknader til kommunen. 

November – 26. Frist for innspill og kommentarer til planutkastet. 

Desember - 17.   Endelig behandling i kommunestyret. 
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