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Innspill til utkast til plan for idrett og fysisk aktivitet 201 9 -2031 - Steigen
kommmune 201 9 - 2031

Det vises til utkast til plan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2031 fra Steigen kommune.

Det er et krav fra Kulturdepartementet om at anlegg og områder til idrett og friluftsliv må være
prioriterte i en vedtatt kommunal plan for å kunne søke om spillemidler.

Planarbeidet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vises til
Kulturdepartementets publikasjon <Bestemmelser om ti
aktivitet - 2018>> samt veilederen <Kommunal planlegging >.

Kulturdepartementets plankrav må være ivaretatt for at planen skal kunne godkjennes som grunnlag
for spillemiddelsøknader.

Det ser ut til at kommunen har gjennomført en bred medvirkningsprosess, men uheldig at den ikke
ble avsluttet på en grundig måte, på grunn av sykdom og lav bemanning innen fagfeltet.

I henhold til plan- og bygningsloven skal forslag til prioritert handlingsprogram for anlegg være

utarbeidet før planen ble sendt på høring slik at høringspartene hadde hatt anledning til å gi innspill
til dette.

Det forventes at planen blir sendt ut på høring når prioritert handlingsplan foreligger.

Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg bør inneholde følgende
opplysninger:

r prosjektets navn
o tiltakshaver
¡ lokalisering av anlegget eller området
o beregnettotalkostnad
o beregnede rammer for finansiering
¡ stipulerte kostnader for drift og vedlikehold
o beregnetanleggsstart
o samt begrunnelse for nybygg eller rehabilitering

Handlingsprogram for idrettsanlegg og friluftslivsområder skal ta utgangspunkt i en vurdering av
kommunens behov, som igjen baserer seg på en behovsvurdering av aktivitetstiltak.
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For å styrke kunnskapsgrunnlaget t'or utarbeidelse av handlingsprogrammet, bør beskrivelsen av

nåværende situasjon si noe om:
o lokale aktivitetstrender / idretter i vekst eller nedgang
. deltakelse i ulike aktivitetstilbud
o helseutvikling
. befolkningsutvikling
¡ identifisere grupper som ikke har et tilbud
o status for eksisterende aniegg
. behov for rehabilitering
. bruk av eksisterende anlegg (dekningsgrad)
o etc

Nordland fylkeskommune har i fylkestingssak 14712014 vedtatt retningslinjer for fordeling av

spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Saken bygger på forventet økt tilgang på statlige

spillemidler til anleggsformål og en mer balansert bruk i henhold til spillemidlenes tosidige formål;
tilrettelegging for økt idrettsdeltakelse og tilrettelegging for mer egenorganisert aktivitet.

I retningslinjene inngår at målgruppene barn og unge, personer med nedsatt funksjonsevne, inakfive
og økende andel eldre gis særlig prioritet i arbeidet. Det bør bygges flere mindre anlegg i
nærmiljø og det store aktivitetspotensialet som ligger i en bedre utbygging av turstier, turveger,

turløyper og ulike aktivitetsparker lokalisert nært opp til byer, tettsteder og nærmiljø må utnyttes.

Nordland fylkeskommune har mottatt tilskudd til revisjon av kartlegging og verdisetting av

friluftsområder samt tilskudd til gjennomføring av prosjektet Friluftslivets ferdselsårer. Disse

tiltakene er et viktig kunnskapsgrunnlag for både kommunale og regionale planmyndigheter.

Det er positivt at Steigen kommune ønsker å sette et fokus på allsidig fysisk aktivitet og jobber

mot å aktivisere en større del av befolkningen. Plan for idrett og fysisk aktivitet blir et viktig
styringsdokument i det videre arbeidet.

Minner om at vedtatt plan skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier og sendes til
post@nfk.no

Med vennlig hilsen

Kari Hege Mortensen
seksj onsleder for Folkehelse

Tomm Jensen

rådgiver
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