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Innledning 
For alle regionale planer og kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides 

et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet for Kommunedelplan for fysisk 

aktivitet og friluftsliv 2019-2023 for Gildeskål kommune er utarbeidet i henhold til plan- og 

bygningsloven § 4-1 andre ledd. 

 

Bakgrunn 

Kulturdepartementet stiller krav om at områder og anlegg det skal søkes spillemidler til må inngå i 

kommunal plan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Bakgrunnen for dette planarbeidet er at 

anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og 

idrettslige mål. Utviklingen de siste årene har gått fra at planen har hatt et rent anleggsfokus til at 

den nå også har fokus på fysisk aktivitet. I denne utgaven av planen vil det derfor også bli lagt vekt 

på hvilke andre virkemidler enn anlegg som kan stimulere innbyggerne til å være i fysisk aktivitet 

og sikre livslang bevegelsesglede.  

 

Formålet med planen  

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 skal være et politisk 

styringsdokument i arbeidet med å utvikle et bredt og helsefremmende tilbud for Gildeskål 

kommunes innbyggere innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen må sees i en helhetlig 

sammenheng der anlegg er et av flere virkemidler for å bidra til økt fysisk aktivitet, sosial utjevning 

og bedre folkehelse i Gildeskål kommune. I dette arbeidet vil tilrettelegging, vedlikehold og 

tilgjengelighet av idretts- og nærmiljøanlegg, andre aktivitetsarenaer i nærområdet og 

aktivitetstilbud for ulike grupper være en sentral del av kommunens helsefremmende arbeid.  

Kulturdepartementet anbefaler i sin veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» 

(revidert 2015) at planen bør ha følgende innhold: 

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

- Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv 

- Resultatvurdering av forrige plan 

- Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet 

- Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen 

- Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg 

- Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg 

- Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg 

- Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for 

planlagte anlegg og friluftsområder bør framgå av relevante kart 

 

Planprosess 

Organisering og rollebeskrivelse 

Arbeidet med kommunedelplanen vil organiseres i en tverrfaglig arbeidsgruppe, ressursgruppe for 

folkehelse, med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe. Kommunestyret er øverste 

planmyndighet som gir de overordnende rammene, bevilger midler og prioriterer handlingsplanen.  

Arbeidsgruppen består av: 

- Birgitte Kalvatn, folkehelsekoordinator 

- Heidi Bakke, kulturmedarbeider 

- Vivian Birkeland, arealplanlegger 

- Jørn Iversen, miljøarbeider i skolen 

- Representant fra Gildeskål idrettsråd 

- Bente Øvereng, skolefaglig rådgiver 

- Representant fra helse og omsorg 
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Salten Friluftsråd vil gi arbeidsgruppa veiledning i arbeidet med utarbeidelse av sti- og løypeprogram 

og implementering av disse i kommunaldelplanen.  

 

Medvirkning 

Plan- og bygningsloven § 5-1 stiller krav til medvirkning. Medvirkning er en viktig del av arbeidet 

med kommunedelplanen. Alle har mulighet til å komme med innspill til planprogrammet og til 

innholdet i selve planen. Kommunen har i tillegg et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 

grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og råd som vil bli 

spesielt invitert med i utarbeidelsen av denne planen: 

- Barn og unge 

- Idrettsrådet 

- Ungdomsrådet 

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

- Lokalutvalg/områdeutvalg  

Listen ovenfor er ikke uttømmende, andre aktører kan også bli spesielt invitert når planarbeidet 

settes i gang.   

 

Når og hvordan medvirke 

Gjennom høring av planprogrammet er det mulig å komme med innspill og kommentarer til hvordan 

arbeidet med planen skal gjennomføres. Når planprogrammet er vedtatt, starter arbeidet med selve 

planen.   

I utarbeidelsen av planen vil det bli lagt opp til medvirkning gjennom aktiviteter som eksempelvis 

gjestebud og åpne folkemøter. Har man ikke mulighet til å delta i de arrangerte 

medvirkningsaktivitetene, kan man også komme med sine innspill direkte til arbeidsgruppen. En god 

medvirkningsprosess er avgjørende for at planen skal gi en riktig beskrivelse av status og behov 

innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Gildeskål kommune.   

Planen vil bli utarbeidet med utgangspunkt i informasjonen som innhentes i ovennevnte 

medvirkningsprosesser og allerede eksisterende data (eksempelvis Ungdata-undersøkelsen, oversikt 

over helsetilstand og risikofaktorer i Gildeskål 2019, statistikk fra anleggsregisteret, Norges 

idrettsforbund, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå, o.l.). Det er åpent for alle å gi innspill 

og kommentarer til det ferdige planutkastet når dette legges ut på høring. 

 

Informasjon 

Plan- og bygningsloven § 12-8 stiller krav til informasjon. Kunngjøring om igangsetting skal foretas 

med skriftlig varsel og annonse i avis, samt kommunen sin nettside. Berørte parter og 

høringsinstanser blir tilsendt varsel om oppstart av planarbeid, høring av forslag til plan og vedtak 

av plan. I tillegg vil informasjon om planarbeidet bli formidlet via Gildeskål kommunes nettside og 

Facebook-side. Utvalgte grupper og råd vil få tilsendt skriftlig invitasjon til medvirkningsprosessene. 
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Framdriftsplan 

År 2019 

Aktivitet/måned 6 7 8 9 10 11 12 

Utarbeidelse av planprogram        

Politisk behandling av planprogram        

Melding om oppstart og planprogram til offentlig ettersyn        

Planprogram på høring        

Fastsetting av planprogram        

Kartlegging, medvirkning, analyser        

Arbeid med turruteplaner        

Utarbeidelse av planforslag        

Planforslag til høring/offentlig ettersyn        

Plan til endelig politisk behandling av formannskap og kommunestyret         

 

 

Overordnede rammer og føringer 
Gildeskål kommunens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 vil utarbeides i 

tråd med nasjonale, regionale og lokale rammer og føringer. Følgende rammer og førginer legges til 

grunn for utarbeidelse av planen, listen er ikke uttømmende: 

- Nasjonale føringer 

o Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (revidert utgave 2014,  

s. 44 revidert nov. 2015) 

o Meld. St. 26 (2011-2012) – Den norske idrettsmodellen 

o Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn 

o Relevant lovverk 

▪ Plan- og bygningsloven 

▪ Folkehelseloven 

▪ Naturmangfoldsloven  

▪ Friluftsloven 

- Regionale føringer 

o Regional plan for folkehelse i Nordland 

o Retningslinjer for fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtatt 

av Fylkestinget i Nordland 01.12.14 (Sak 147/2014) 

o Fylkesplan for nordland 2013-2025 

o Veileder for planlegging av friluftslivets ferdselsårer (2018) 

- Lokale føringer 

o Kommunens samfunnsdel 2015-2027 

o Trafikksikkerhetsplan 2016-2019 

o Samarbeidsavtale om folkehelse mellom Gildeskål kommune og Nordland fylkeskommune 

2018-2021 

o Oversikts over helsetilstand og risikofaktorer i Gildeskål kommune (2019) 


