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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i vedtatt planprogram i formannskapet den 3. juni 2019, med 
saksnummer 42/19, har rådmannen utarbeidet en kommunedelplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv. 
 
Bakgrunn for saken: 
Formål:  
Formålet med planen 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 underlag for beslutninger som involverer de nevnte temaer.   
 
Medvirkning:  
Planarbeidet er ledet av kultur ved idrett og friluftsliv, men flere av kommunens øvrige 
avdelinger er også involvert i planarbeidet.    
 
Det ble varslet den 26. februar 2021 på kommunens hjemmesider om oppstart av 
prosessen med rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt 
implementering av kommunedelplan for friluftsliv. Eksisterende kommunedelplaner var 
deretter ute på høring med høringsfrist 31.mars 2021.    
 
Etter innspillsrunden den 31. mars 2021 har vi fått inn 17 innspill. I tillegg har vi mottatt 
innspill i andre sammenheng. Mange av innspillene er forslag til konkrete tiltak som har 
blitt formulert om til strategiske virkemidler under den strategiske utformingen av 
kommunedelplanen. De konkrete tiltakene vil bli vurdert å bli tatt med inn i 
videreutviklingen av eksisterende handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet, samt 
virksomhetsplan.    
 
Planen vil bli sendt til ulike råd og utvalg for innspill, i forbindelse med at planen legges 
ut for offentlig ettersyn.   
  
Rammene for en kommunedelplan:   
Det kan utarbeides kommunedelplan for alle tema eller virksomhetsområder/sektorer 
der det er hensiktsmessig (jf. pbl. § 11). Til arealdelen kan det knyttes bestemmelser 
(og retningslinjer), men dette er ikke aktuelt i denne sammenheng. 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.   
 
Kommunedelplanens innhold:  
Planen er delt inn i en strategidel og en kunnskapsdel. Strategidelen skal være det 
overordna 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.   
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Planen er tematisk, det vil si ikke juridisk bindende når det gjelder disponering av 
arealer. Den må derfor knyttes opp mot kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner, eller byggesøknader, for å oppnå hjemmel. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser av å vedta planen, men tiltak som vil bli 
gjennomført for å oppnå planen og som ikke inngår i ordinære arbeidsoppgaver, må 
vurderes tatt inn i kommunens handlingsprogram og budsjett for gjennomføring, ved 
videreutvikling av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.   
 
Vurdering: 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, og friluftsliv er utarbeidet med bakgrunn i 
Kulturdepartementets (KUD) plankrav for tildeling av statlige spillemidler og Vestby 
kommunes planstrategi. Kommunedelplanen vil ikke være en ensidig anleggsplan, men 
ha bredt fokus på sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet, og utvikling av anlegg 
og arealer.  
 
Siden forrige rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kommunedelplan for friluftsliv, har det tilkommet nye lover, stortingsmeldinger og planer 
som samlet vil gi sterkere føringer for den kommunale idrett- og friluftslivspolitikken i 
årene som kommer. I tillegg er FNs bærekraftsmål, som ble vedtatt av medlemslandene 
høsten 2015, vektlagt som en overordnet føring. Denne planen vil derfor knyttes tettere 
opp mot FNs bærekraftsmål, og oppdaterte statlige føringer for idrettspolitikk, 
friluftspolitikk og helsepolitikk.  
 
I og med at det har kommet nye nasjonale føringer gjennom lover, stortingsmeldinger 
og handlingsplaner, ser vi det som fornuftig å dele kommunedelplanen inn i to 
dokumenter. En strategidel og en kunnskapsdel. Dette vil gi en bedre oversikt over 
eksisterende kunnskap og vil gi en forståelse for de mål og strategier som anbefales i 
planens strategidel. Kunnskapsdelen gir en oversikt over nasjonale, regionale og 
kommunale rammebetingelser, føringer og virkemidler for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv. Ved å ha en egen kunnskapsdel vil det være enklere å oppdatere 
kunnskapsdelen basert på ny kunnskap, nye nasjonale, regionale og kommunale 
rammebetingelser, føringer og virkemidler for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.    
 
Konklusjon: 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er et viktig redskap som gir 
kommune grunnlag for en god arealplanlegging, og som legger til rette for at det skal 
være enklere for kommunens innbyggere å være aktiv. Planen skal gi føringer for 
kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets- og virksomhetsutøvelse. 
Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 


	Saksutskrift

