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1. Bakgrunn  
Gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse i Gausdal kommune 
ble vedtatt av kommunestyret 29.09.2016. Planen har vært førende for den årlige revideringen 
av handlingsprogrammet fro prioritering av spillemidler. Kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og naturopplevelse er en plan for kommunens virksomhet innenfor idrett fysisk 
aktivitet og friluftsliv.  
 

2. Formål 
Formålet med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse er at planen skal 
være et administrativt og politisk styringsverktøy i perioden, samt danne grunnlag for en 
behovsstyrt og realistisk utvikling og prioritering av idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg i 
kommunen.  
 
I planprosessen skal gjeldende kommunedelplan evalueres. Det skal foretas en gjennomgang 
av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 
Kommunens visjon, mål og strategier for idrett- og friluftslivspolitikk skal tydelig 
fremkomme i kommunedelplanen. Det vil bli lagt særlig vekt på å sikre innbyggerne og de 
som oppholder seg i kommunen mulighet til å drive fysisk aktivitet i ulike anlegg og i form av 
naturopplevelser.  
 
Planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I tillegg vil føringer fra ulike 
departement, fylkeskommunen og plan- og bygningsloven utgjøre rammeverket for 
planarbeidet. Det endelige planverket skal være et styringsdokument for fremtidig utvikling 
og politiske føringer for ovennevnte temaene i årene som kommer.  
 
Kommunedelplanen skal dekke Kulturdepartementets krav til plangrunnlag for at nyanlegg og 
rehabilitering av private og offentlige anlegg kvalifiserer for å søke tilskudd av spillemidler.  
 
Plandokumentet er tematisk, dvs. uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. 
Planen må knyttes opp til kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, øvrige kommunedelplaner 
og reguleringsplaner, for å oppnå hjemmel. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning, 
jfr. forskrift om konsekvensutredninger av 21.6.2017,  
§ 6, bokstav a. 
 

2.1.Innhold 

Det er viktig å presisere at kommunedelplanen ikke skal fordele ressurser til tiltak.  
 
Kulturdepartement har følgende minstekrav til planens innhold: 

 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv 
 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for friluftsliv 
 Resultatvurderingen av forrige plan, med statusoversikt 
 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet 
 Gjøre rede for sammenhengen med andre planer i kommunen 
 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftslivsanlegg 
 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg 
 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg  
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 Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og 
arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder bør fremgå av relevante kart.  

 

2.2 Plansystemet  

Planprogram  
Kravet om å utarbeide planprogram i forbindelse med kommunal planlegging er forankret i 
plan- og bygningsloven § 4-1, og legger rammer for det videre arbeidet.  
For alle regionale planer og kommuneplaner (…) skal det som ledd i varsling av  
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med  
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å  
bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag  
til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med  
varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  
 
Det skal legges til rette for at alle berørte gis mulighet til å komme med uttalelser, og det skal 
gis tilstrekkelig informasjon til at alle kan forberede seg på den kommende planprosessen. 
 
Plansystemet  
Kommuneplanen er kommunens overordnede planverk og gir føringer for alt det øvrige 
planarbeidet i kommunen. Den skal sikre at det blir en konsistens i planene og en 
sammenheng mellom overordnet planer, virksomhetens planer, og plan og budsjettarbeidet. 
Samfunnsdelen redegjør for lokale, regionale og nasjonale føringer og premisser, klargjør 
problemer og utfordringer og gir mål og prioriteringer. Kommuneplanens arealdel skal ta opp 
i seg og være et viktig virkemiddel for å gjennomføre de arealmessige behovene og 
prioriteringene fra samfunnsdelen.  
 
Kommunedelplaner, slik som kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 
er et politisk styringsdokument for et begrenset tema eller geografisk område i 
kommuneplanen. Kommune- og kommunedelplaner skal ha en handlingsdel. 
 
3. Rammer og føringer  

Nasjonal, regional og lokal idrett- og friluftslivspolitikk  
Nasjonale føringer:  
 
St. meld. 26 (2011-2012) - Den norske idrettsmodellen  
Statens målsettinger og virkemiddelbruk på idrettsområdet kommer til uttrykk i 
stortingsmeldingen. Framtidsrettet statlig idrettspolitikk skal legge til rette for at befolkningen 
har mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer, noe som understrekes i 
visjonen, «idrett og fysisk aktivitet for alle».  
Målsettingen er at alle skal ha et aktivitetstilbud og prioriterte målgrupper er barn, unge, 
personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive.  
 
 
St. meld. 18 (2015-2016) - Friluftsliv  
Friluftsliv i nærmiljøet skal fortsatt prioriteres i det offentlige friluftslivsarbeidet. Regjeringen 
understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder. Ved 
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arealplanlegging er det faglige holdepunkter for å legge til rette for at den enkeltes bolig skal 
ha mindre enn 500 meter til nærmeste allment tilgjengelige grøntområde/friområde eller 
sammenhengende sti-/turveinett.  
 
St. meld. 19 (2018 -2019) – Gode liv i et trygt samfunn, Folkehelsemeldinga.  
I Folkehelsemeldinga presenterer innsatsen for å fremme folkehelse og god livskvalitet i 
befolkningen.  
 
Folkehelseloven 
Kommunens folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven. Loven er 
sektorovergripende og gir statlige myndigheter, fylkeskommunen og kommunen ansvar for å 
fremme befolkningens helse og levekår, inklusiv trivsel, sosiale og miljømessige forhold. Den 
skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og beskytte befolkningen mot faktorer som 
kan ha negativ innvirkning på helsen (§ 1). Bestemmelsene i folkehelseloven er tett koblet 
mot plan- og bygningslovens formålsparagraf: § 1-1. 
 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Gevinsten av å fremme helse og forebygge sykdom er stor, og et viktig bidrag 
for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling og utvikling for den enkelte innbygger. Helse er 
ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og utvikling av god helse er nært knyttet 
til oppvekstsvilkår og øvrige levekårsforhold, som arbeid og økonomi.  
 
Folkehelsepolitikk handler om å legge til rette for den enkelte gjennom en samfunnsutvikling 
som gir gode betingelser for helse. Forhold i samfunnet påvirker valgene den enkelte gjør. Det 
skal være enkelt å ta gode og sunne valg, og et av kommunens viktigste oppdrag er å bidra til 
at det er mulig.  
 
Friluftsloven   
Friluftsloven regulerer allemannsretten som består av ferdselsretten, oppholdsretten og 
høstingsretten. Friluftsloven definerer innmark og utmark og regulerer forholdet mellom 
grunneier og allmennheten, inkludert ferdsel på innmark og i utmark. Friluftsloven har i 
tillegg bestemmelser om friluftsområder.  
 
Regionale føringer: 
Strategiplan for idrett i Oppland 2012 -2018  
Strategiplan for idrett ble vedtatt av fylkestinget i Oppland i februar 2012. Planen er avgrenset 
til å omhandle den organiserte idretten og skal gi en samlet oversikt over fylkeskommunens 
mål og innsatsområder. Hovedmålet er å styrke Oppland som idrettsregion. 
særlig fokus på nærområdene i et folkehelse- og miljøperspektiv og bevaring av natur til lek 
og opphold for barn.  
 
Regional plan for folkehelse 2018-2022 
Visjonen for folkehelsearbeidet er En samfunnsutvikling som fremmer trivsel, god livskvalitet 
og god folkehelse for alle. 
Fire hovedmål: 
Det skal være opplagt i Oppland: 

1.  Med folkehelse på dagsorden 
2.  At alle har god psykisk helse, trivsel og livskvalitet 
3.  At alle er med 
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4.  At det skal være enkelt å velge sunt for alle 
Hovedtemaene er delt opp i delmål og det er utarbeidet strategier for hvordan disse skal 
nås. Strategiene følges opp med tiltak i årlige handlingsprogram. 
 
Lokale føringer:  
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt av kommunestyret 22. mai 2014. 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse er underordnet 
kommuneplanens samfunnsdel og det er viktig at disse samordnes, slik at vedtatte visjoner, 
mål og strategier i kommuneplanarbeidet gjenspeiles i kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og naturopplevelse. Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i 2020. 
 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse, vedtatt av kommunestyret 23.1.2020 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, på 
populasjonsnivå, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.  
Oversikten/kunnskapsgrunnlaget skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planer. Kunnskapsgrunnlaget skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder 
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 
sosiale helseforskjeller. 
 
Kommunedelplan 2016-2019 for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse i Gausdal 
kommune (gjeldende plan) 
Gausdal kommune skal tilrettelegge for at alle skal gis mulighet til å drive fysisk aktivitet 
(herunder idrett og friluftsliv) ut fra den enkeltes interesser, fysiske og sosiale forutsetninger, 
livssituasjon og ressurser. Det legges vekt på lokalsamfunnenes behov, og fokus i 
arealplanleggingen skal være rettet mot allsidig fysisk aktivitet og mulighet for 
naturopplevelser.  
 
Forvaltningsplan for verneområdene i Langsua (ikke endelig vedtatt) og Besøksstrategi 
for Langsua (18.12.2017).  
Besøksstrategien synliggjør tilrettelegging for og kanalisering av friluftsliv i nasjonalparken 
og verneområdene.  
 
Kommunedelplan for løyper i Gausdal kommune (2014)  
Løypeplanen skal sikre et godt og bredt tilbud av løyper for både befolkningen og tilreisende i 
Gausdal kommune. Dette være seg skiløyper og løyper for hundekjøring. Fysisk aktivitet, 
rekreasjon og trening er svært viktig. Et godt og bredt tilbud av løyper er derfor viktig i et 
folkehelseperspektiv. 
 
Prosjektet Gausdal kommune deltar i: Friluftslivets ferdselsårer  
For å kunne tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer for friluftslivet er det viktig at 
kommunene har kunnskap om hvilke ferdselsårer de har, hvilke behov de dekker og hvordan 
de kan utvikles på en bærekraftig måte for å skape mer aktivitet. Utvikling av ferdselsårene 
kan være alt fra å etablere rundturer, synliggjøre attraktive turmål, vedlikeholde gamle og 
tilrettelegge nye ferdselsårer, samt å skilte og merke disse. 
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4.Planprosess, organisering og medvirkning  

4.1.Planprosess 
Ved offentlig ettersyn legges det til rette for at lag, foreninger, enkeltpersoner og øvrige 
interessegrupper kan gi innspill til planprogrammet. Dette kan blant annet omfatte forslag til 
spørsmål som bør utredes i det forestående planarbeidet. Innspill kan også omfatte 
synspunkter på planprosessen og muligheten til medvirkning. Planprogrammet fastsettes av 
formannskapet. Når planprogrammet er fastsatt begynner arbeidet med selve planen.  
 
Etter en fase med kartlegging, medvirkning og samråd med berørte interessentgrupper 
utarbeides et planforslag.  
 
Planforslaget sendes deretter på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Innspillene vurderes 
og planforslaget kan bearbeides før det eventuelt legges ut til nytt offentlig ettersyn. Den 
endelige kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, naturopplevelse i Gausdal vedtas av 
kommunestyret. Etter antatt fremdriftsplan vil dette skje i løpet av andre halvår 2020. 
 
4.2.Organisering  
Prosjekteier: kommunestyret 
Styringsgruppe: Formannskapet  
Prosjektgruppe: saksbehandler for spillemidler, rådgiver for folkehelse og levekår, rådgiver 
teknisk enhet, rådgiver landbrukskontoret, ungdomskontakt/koordinator og representant for 
idrettsrådet. 

 
4.3. Medvirkning  
I planprosessen legges det opp til en god medvirkningsprosess der alle interesserte og berørte 
parter skal ha mulighet til å komme med innspill. Dette er avgjørende for at planen skal kunne 
gjenspeile og reflektere status og behov fro idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse i 
Gausdal kommune. Det opprettes medvirkningsarena for å tilrettelegge for møter med 
relevante lag og foreninger, primært sammenslutninger og andre interessegrupper.  
 
Forslag til planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i seks uker fra og med annonsering 
av oppstart av planarbeidet. Her vil man ha mulighet til å påvirke planarbeidet og planens 
innhold. I tillegg vil det bli dialogmøter med ulike organisasjoner gjennom 
medvirkningsarena. Mot slutten av prosessen vil forslaget til ferdig plandokument legges ut til 
offentlig ettersyn.  

 
Metoder vi vil benytte  
- Workshops med invitasjon til interessentgrupper 
- Bruk av sosiale medier for å nå flere, spesielt yngre grupper 
- Orientering og drøfting med råd, utvalg og berørte interesseorganisasjoner 
- UngData undersøkelsen  
- Innspill via kommunens hjemmeside.  
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5. Fremdriftsplan for planprosess 
 

Fremdrift  Aktivitet  Formål  
Uke 12 
18.3.20  

Møte, Formannskapet  Vedtak om oppstart og 
planprogram 

Uke 13-18 
23.3.20 -3.5.20  

Planprogrammet legges ut til 
offentlig ettersyn 

Offentlige, etater, 
innbyggere, lag og 
foreninger har 
mulighet for 
medvirkning  

Uke 18 
3.5.2020 

Frist for innspill til 
planprogrammet  

 

Uke 15- 16 
  

Ungdomsrådet  
Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse  
Planutvalget   

 

Uke 20   
20.5.20 

Formannskapet  Vedtak om 
planprogram etter 
høringsrunde 

Uke 21-26 Utarbeidelse av planforslag   
Uke 21-26 
 

Medvirkningsarena  Møter med ulike 
organisasjoner om 
relevante temaer 

Uke 35 
25.8.20 

Formannskapet  Vedtak om plan på 
høring 

Uke 36-41 
31.8.20- 11.10.20  

Planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn  

Offentlige, etater, 
innbyggere, lag og 
foreninger har 
mulighet for 
medvirkning 

Uke 41 
 

Frist for innspill 
 

 

Uke 42 -46 Behandling av merknader og 
innspill  

 

Uke 47 
18.11.20 
 

Formannskapet  Siste behandling i 
Formannskapet  

Uke 48 
26.11.20  

Kommunestyret  Vedtak om 
kommunedelplan  

 

Det tas forbehold om endringer i framdriftsplanen.


