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Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt 
og oppdatert langsiktig plan for utvikling av 
idrettsanlegg i kommunen. Brukere av planen er 
i tillegg til politikere, ansatte i administrasjonen, 
idrettsorganisasjoner og engasjerte innbyggere. 



En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 
er et politisk dokument. 
 
Prosessen er helt avgjørende for planens 
kvalitet. En god plan er ofte et resultat av en 
planprosess der alle involverte har deltatt på en 
slik måte at de får et eierforhold til planen. Da 
blir planen ofte et bedre redskap for å nå de 
målsettinger kommunen har satt for området. 



Sentrale begreper 
Idrett 
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, 
eller konkurranse i den organiserte idretten. 
 
Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte 
trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv 
og aktiviteter preget av lek. 

 
Idrettsanlegg og spillemiddelfinansiering anlegg 
• nærmiljøanlegg • ordinære anlegg • nasjonalanlegg 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes 
spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 



Framdriftsplan 



Planprogram 

• Planen for planen / disposisjonen 
• Plan og bygningsloven 

 
Det er ingen formelle krav til utforming av 
planen, slik at kommunen kan velge metode for 
utarbeidelse som passer dens struktur. Men 
prosessen og planen skal følge plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 



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, 
med statusoversikt. 
 
• 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 
friluftslivsområder bør framgå. 



Forslag til disposisjon 
1 Forord 
2 Sammendrag 
3 Innholdsfortegnelse 
4 Innledning og bakgrunn for 
planen 
Henvisning til formelle krav til 
kommunal planlegging, 
kommunens mål  
 
5 Utviklingstrekk i kommunen 
Relevant informasjon fra 
kommuneplanens 
Samfunnsdel tas inn i planen som 
grunnlagsdokumentasjon. 
Demografiske data og 
Utviklingstrekk innenfor helse- og 
oppvekstsektoren. 
 
6 Kommunens idretts og 
friluftspolitikk 

Politikkutformingen på feltet 
 

7 Resultatvurdering av forrige 
plan 

 
8 Forhold til andre deler av 
kommuneplanen 

 
9 Planprosessen 
Prosessen beskrives  

 
10 Beskrivelse av nåsituasjonen 
for kommunen 
Oversikt og vurdering av 
idrettslige og andre fysiske 
aktiviteter, herunder 
friluftsaktiviteter og anlegg  

 
11 Vurdering av aktivitet og 
fremtidige behov 

Vurderingen av 
aktivitetssituasjonen 
skal presenteres som et grunnlag 
for behovene for både organisert 
og uorganisert aktivitet foreslått i 
tiltaksplanen. 

 
12 Handlingsprogram for anlegg 
og planlagt gjennomføring 

 
13 Langsiktig del 
Liste over uprioriterte 
idrettsanlegg 
og områder for friluftsliv. 

 
14 Kart 
Det er ønskelig at kart som 
viser ulike typer anlegg og 
områder inngår som en del av plan 
for idrett og fysisk aktivitet.  



Vurdering av anleggs- og 
arealbehovet 

 
En behovsanalyse for anleggsutbyggingen må gjøres 
med bakgrunn i behovsanalysen for aktivitet.  
Behovsanalysen for anlegg skal ligge til grunn ved 
utarbeidelse av handlingsplanen. Sentrale spørsmål 
i en slik analyse vil for eksempel være: 
• Hvilke anleggstyper etterspørres av ulike grupper? 
• Ønsker man nye grupper inn i anleggene? 
• Hvem vil bruke anleggene i fremtiden, og hvilke 
endringer vil dette medføre for anleggene? 



Steg 

• Oppstart av planprosess 
• Planprogram 
• Høring av planprogram/disposisjon 
• Utfylle plan 
• Høring av plan 
• Merknadsbehandling og vedtak 
• Realisere plan 
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