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bw@mgroup.no; vestbyturlag@dntoslo.no; Vestby Biljard Klubb; stian.havak@gmail.com; Vestby
Pistolklubb; Vestby Svømme og Livredningsklubb; eirik.rusten@norman.com; eika@pepperstad.net;
post@hvitstenvel.no; holenogsanervel@gmail.com; abjensen1@hotmail.com;
thomhebnes@online.no; pepperstadmarka@gmail.com; pepperstadskogvel@pepperstad.net;
randemskogvelstyre@hotmail.com; post@soonvel.no; leder@sbvel.no; post@soleskog.no;
chr.nordbye@yahoo.no; Christin Boretti Westby; Arild Kristensen - Leder - Vestby idrettsråd
(leder.vestby@irnif.no); Barneaktiviteten I Son; karen.tanum2@gmail.com; HSV Fotball; Hvitsten
Seilforening; Hølen Idrettsklubb; Petanque Club Hølen; Son Håndballklubb; Son Petanque Klubb; Son
Slalomklubb; Soon Cheerleading; Soon Cykleklubb; Soon Fridykkerklubb; Soon Golfklubb; Soon
Innebandyklubb; Soon Seilforening; Soon Skiklubb; Soon Tennisklubb; Soon Triathlonklubb; Vestby
Hesteklubb; Vestby Håndballklubb; Vestby Idrettslag; Vestby Kampsport Klubb; Vestby Klatreklubb;
Vestby Sykkelklubb
Geir André Dalhus; Esben Eyde
Høring - Offentlig ettersyn av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Vedlegg 2 - Kunnskaps- og grunnlagsdokument kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv.pdf; Vedlegg 1 - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.pdf; Vedlegg 3 - F
46-21 - Saksutskrift Formannskapet 07.06.pdf

Til: Frivillige lag og foreninger i Vestby kommune
Kopi: Vestby Idrettsråd
Formannskapet vedtok i møte den 7. juni 2021 i sak F46/21 å legge kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv 2020‐2031 ut til offentlig ettersyn, jf. Plan‐ og bygningsloven § 11‐14. Frist 5. september 2021.
Formål: Formålet med kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er at Vestby kommune skal bidra til å
legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til å være aktive i sitt nærmiljø. Planen skal legges til
grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets‐ og virksomhetsutøvelse. Den vil være et
viktig redskap som gir kommunen grunnlag for beslutninger som involverer de nevnte temaer.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020‐2031 er en revidering av eksisterende kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet 2015‐2026, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv 2017‐2029. Bakgrunnen
for å slå sammen disse planene er fordi vi ønsker en helhetlig plan for temaområdene.
Struktur kommunedelplan: Kommunedelplanen er delt inn i en strategidel og en kunnskapsdel. Strategidelen skal være
det overordnede operative dokumentet som gir oss retningen i arbeidet med å nå visjonen for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv. Kunnskapsdelen er grunnlagsdokumentet som gir oss den nødvendige kunnskapen og forståelsen for å følge
opp våre mål og strategier som anbefales i planens strategidel. Strategidelen er et langsiktig dokument.
Handlingsprogram: Kommunedelplaner skal også ha en egen handlingsdel med tiltak for gjennomføring av planens
målsettinger innenfor kommuneplanperioden på fire år. Den konkrete gjennomføringen av handlingsdelen skal vurderes
årlig i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsprogrammet og arbeidet med økonomiplanen. Eksisterende
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for Vestby kommune, som viser hvilke idrettsanlegg som skal rehabiliteres
eller bygges, og som det er aktuelt å søke om spillemidler til, vil videreutvikles og inkludere handlingsmål med tiltak.
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Alle de mottatte konkrete tiltakene i forbindelse med høringen av eksisterende kommunedelplaner, vil bli vurdert og
tatt med i arbeidet med handlingsprogrammet. Selve handlingsprogrammet vil bli sendt på høring senere i år og vil ha
en årlig rullering.
Tidslinje for arbeidet med kommunedelplan:
 26.februar: Varsling på kommunens hjemmesider om oppstart av prosessen med rullering av kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv.
 31. mars: Høringsfrist for eksisterende kommunedelplaner. 17 mottatte innspill. Mange av innspillene er forslag
til konkrete tiltak som har blitt formulert om til strategiske virkemidler under den strategiske utformingen av
kommunedelplanen.
 5. september: Offentlig ettersyn. Frist for innspill kommunedelplan.
 August – desember: Arbeid med handlingsprogram.
Merknader eller innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv sendes til Vestby kommune innen
5.september 2021.
Benytt adresse: Vestby kommune, Resultatområdet Kultur, Postboks 144, 1541 Vestby.
Du kan også sende e‐post til post@vestby.kommune.no eller benytte selvbetjeningsportalen.
Med ønske om en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
Geir André Dalhus
Idrettskonsulent og folkehelsekoordinator
Resultatområde Kultur
Tlf: 64 98 01 00 / 932 14 952
E‐post: geir.andre.dalhus@vestby.kommune.no

Vestby kommune
Besøksadresse: Rådhusgata 1, 1540 Vestby
Postadresse: Pb 144, 1541 Vestby
Vestby kommune ‐ Facebook ‐ LinkedIn
Vær oppmerksom på at dette ikke er en privat e‐postadresse.
Både inngående og utgående e‐post blir vurdert for evt.
journalføring i kommunens sak‐ og arkivsystem.
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