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Alvdal kommune
SÆRUTSKRIFT
Arkivsak: 22/600
SAMLET SAKSFREMSTILLING - OPPSTART AV NY PLAN- PLAN
FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2023-2027
Saksnr.
15/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
07.04.2022

Endelig vedtak fattes i: Formannskapet
Vedlegg:
15.12.16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 – 2021.
Andre dokumenter i saken:
Veileder; veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2014_endret.pdf
(regjeringen.no)
17.12.20 Oppvekstplan 2020 – 2024.
21.06.18 Kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030.
22.09.16 Plan for folkehelse i Alvdal kommune 2016 – 2020.
Melding om vedtak sendes til
Alvdal Idrettslag c/o Steimoegga Idrettspark Huseidalen 37 2560 ALVDAL
Alvdal Skytterlag c/o Gunnar Bråten Bratteggveien 27 2560 ALVDAL
Fjellregionens Ridehall AS 2560 ALVDAL
Alvdal Turforening v/ Johan Ragnar Eggen Hauståsen 7 2560 ALVDAL
Saksopplysninger:
Formålet med kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er å lage et politisk og
administrativt styringsverktøy i perioden. Planen danner et grunnlag for en behovsstyrt og
realistisk utvikling og prioritering av idretts- nærmiljø- og friluftsanlegg i kommunen.
I arbeidet med planen bruker vi kultur- og likestillingsdepartementets veileder (revidert i
2014): Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet.
I arbeidet med planen retter vi oss etter Plan og bygningslovens bestemmelser. Vi ser planen i
sammenheng med andre gjeldende og relevante planer som kommunen retter seg etter. Dette
er naturlig oppvekstplanen, folkehelseplanen, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, og
andre.
Planen utformes med bred deltakelse, med representanter fra sektor for oppvekst, helse og
samfunn og utvikling. Enhetsleder for kultur har et hovedansvar i arbeidet. Samtidig skal
planen utvikles i tett samarbeid med representanter for idrett og friluftsliv, ungdomsrådet,
eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse.
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Planen for idrett og fysisk aktivitet skal si noe om befolkningens helse på generell basis, og
forsøke å utmeisle muligheter og veivalg for det gode liv i Alvdal, både fysisk og psykisk.
Planen skal bygge på FNs bærekraftmål, på forskning og god standard for tilrettelegging, og på
bygdefolkets egen lokalkunnskap og ønsker om tilbud. Vi skal ta utgangspunkt i behovene til
barn og unge, men samtidig huske på at alle aldersgrupper er viktige, og at universell
utforming er et gode i seg selv.
I planen skal vi gå gjennom tidligere målsettinger, og evaluere disse. Samtidig skal vi sette oss
nye mål, både innenfor planperioden og også mer langsiktige planer.
Vi skal si noe om vår visjon, eller overordna, verdiorienterte mål i kommunen. Delmålene vi
velger skal peke i retning av denne overordna visjonen. Med utgangspunkt i dette, ser vi
framover mot gode tiltak og byggeprosjekter som bidrar til at kommunens små og store
innbyggere kan delta i idrett og aktiviteter, at de finner trivsel og mestring i gode arenaer for
idrett og fysisk aktivitet.
Planens innhold
Kulturdepartementet har disse minstekravene til planens innhold:

Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder
friluftsliv

Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer til friluftsliv

Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt

Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet

Gjøre rede for sammenhengen med andre planer i kommunen

Prioritere handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg

Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg

Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg

Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov
for planlagte anlegg og friluftsområder bør fremgå av relevante kart
Nasjonale føringer
Stortingsmelding 26 (2011-12) Den norske idrettsmodellen
Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv
Stortingsmelding 19 (2018-2019) Gode liv i et trygt samfunn, Folkehelsemeldinga
Folkehelseloven
Friluftsloven
Regionale føringer
Kulturstrategi for innlandet – idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
kulturstrategi-for-innlandet-fylkeskommune-2021-2025-31.pdf (innlandetfylke.no)
Framdriftsplan
Handling
Sak til formannskapet, oppstart av
planarbeid.

Dato
07.apr

Utsending av informasjon til lag og
foreninger, råd etc. Kunngjøring i
avisene og på nettsiden til kommunen. 06.mai
Åpent møte
01.jun
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Bearbeiding og implementering av info
fra åpent møte
02.jun
Medvirkning, innspill fra lag, foreninger
og innbyggere
19.aug
Utarbeide planforslag
Behandling i formannskapet

07.sep

Ut på høring
Høringsfrist
Planen vedtas i kommunestyret, første
gang
Planen vedtas i kommunestyret, andre
gang

08.sep
21.okt
24.nov
15.des

Saksvurdering:
En gjeldende plan for idrett og fysisk aktivitet er en forutsetning for deltakelse i
spillemiddelordningen. Dermed bør planen være gjennomarbeidet og klar til vurdering av
kommunestyret i desember 2022. Planen må ses i sammenheng med kommunens øvrige planer.
Planens verdi i forhold til spillemidler er stor – men den har også sin egenverdi i et trivsels- og
folkehelseperspektiv.
Kommunedirektøren ser for seg at arbeidsgruppa bestående av representanter for alle
kommunens tre seksjoner deltar i arbeidet. Dermed er både oppvekstsektoren, helse og velferd,
samfunn og utvikling representert. Alle med sine unike kunnskapsgrunnlag og -ståsted.
Frivilligheten og råd og utvalg inviteres aktivt inn for å sikre bred kunnskap og deltakelse.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltak som krever nybygg setter større klimaavtrykk enn istandsetting av eksisterende.
Fotballbaner med kunstgress er et nasjonalt og internasjonalt miljøproblem, mikroplast i
vassdrag og havområder er til skade for faunaen.
Innstilling:
Arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet startes opp i tråd med saksframstillinga.
Formannskapet behandlet saken i møte 07.04.2022 :
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet startes opp i tråd med saksframstillinga.

