
Lebesby kommune 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Høringsforslag planprogram 

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet   

2016-2021 

 

 
 



 2 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Bakgrunn for planarbeidet ........................................................... 3 

2 Formål ......................................................................................... 3 

3 Rammer og føringer .................................................................... 3 

3.1  Innhold........................................................................... 3 

3.2  Statlige føringer ............................................................. 4 

3.3  Regionale føringer ........................................................ 4 

3.4  Kommunale føringer .................................................... 4 

4 Aktuelle utredninger .................................................................... 4 

5 Planprosess .................................................................................. 4  

5.1  Organisering .................................................................. 4 

5.2  Styringsgruppe/Arbeidsgruppe....................................4-5

 5.3 Medvirkning................................................................... 5 

5.4 Oppstartsmøte............................................................... 5 

5.5 Folkemøte...................................................................... 5 

5.5  Temamøter.................................................................... 5 

6 Fremdriftsplan .............................................................................. 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 BAKGRUNN  

 

Etter plan- og bygningsloven § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitetet.  

Planprogrammet skal i korte trekk gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 

med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og behov for utredninger. Planprogrammet 

skal til offentlig ettersyn i 6 uker samtidig som kommunen varsler om oppstart av 

planarbeidet.  

 

Dagens kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Lebesby kommune gjelder for 

planperioden 2007-2010 (Sak: PS 29/07). Den har vært grunnlaget for Lebesby kommunes 

arbeid innen anleggsutvikling på området idrett og fysisk aktivitet. Kommende plan vil være 

en revisjon av denne planen og den vil være retningsgivende for perioden 2016-2021 med et 

4-årig handlingsprogram som skal rulleres årlig. I forhold til frister og søknadsprosedyre på 

spillemidler kan vi ikke sette i gang nye prosjekter før vi har en oppdatert plan. Søknadsfrist 

for å sende inn søknader om spillemidler til Lebesby kommune er satt til 1.november hvert år. 

Og søknadsfrist til å søke fylket om forehåndsgodkjenning er satt til 15. april hvert år.  

 

2 FORMÅL 

 

Formålet med planarbeidet er å produsere en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

som sikrer en oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. Det er et 

krav om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til, skal 

være innarbeidet i en kommunal plan. Planen må være underlagt politisk styring kommunen.  

Brukere av planen er i tillegg til politikere, ansatte i administrasjonen, idrettsorganisasjoner 

og engasjerte innbyggere.  

 

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal:  

 

• Legge til rette for god anleggsdekning for idrett og fysisk aktivitet  

• Bidra til bedre folkehelse  

• Sette mål for kommunens arbeid innenfor idrett og fysisk aktivitet 

 

 

3 RAMMER OG FØRINGER 

3.1 Innhold 

Planen skal utrede og sikre følgende punkter, i tråd med anbefalinger og krav gitt av 

Kulturdepartementet:  

 

• 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.  

• Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for 

planlagte anlegg og friluftslivsomrader bør fremgå av relevante kart.  

• Det bør legges til grunn et folkehelseperspektiv i planarbeidet.   
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De viktigste nasjonale, regionale og kommunale plandokumenter det vil bli tatt hensyn til i 

planprosessen er følgende: 

 

 3.2 Statlige føringer  

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, 

rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.m.   

De viktigste plandokumenter det vil bli tatt hensyn til i planprosessen er følgende:  

 

• Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

• Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen 

• Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet 

• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020) 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

• Medvirkning i planlegging (veileder 2014)  

• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen 

• Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder 2014) 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

 

3.3 Regionale føringer 
• Regional planstrategi for Finnmark 2012-2016 

• Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 

  

3.4 Kommunale føringer  

• Planstrategi for Lebesby kommune 2012-2016 

• Budsjett og -økonomiplan 2015-2018  

 

4 AKTUELLE UTREDNINGER 

 

• Befolkningssammensetting 

• Registrering og vurdering av dagens aktivitetssituasjon og behov 

• Registrering av idrettsannlegg, friluftslivsanlegg – og områder 

• Vurdering av anleggs og arealbehov 

 

5 PLANPROSESS 

 

5.1 Organisering 

Planen ligger inn under sentraladministrasjonen. Rådmannen er prosjektansvarlig, og 

administrativt ansvarlig for kommunedelplanen, og er også prosjektlederes nærmeste 

overordnede. Prosjektleder er kultursjef i Lebesby kommune som også fungerer som 

arbeidsgruppas administrative ressurs. Prosjektleder er ansvarlig for fremdriften i forhold til 

en prosjektplan, og skal holde kontakten med interne og eksterne parter.  

 

5.2 Styringsgruppe og arbeidsgruppe 

For å sikre at planen er realiserbar og blir vedtatt, er det viktig at styringsgruppa er bredt 

sammensatt. Styringsgruppa bør ha representanter fra ulike fagavdelinger i kommunen, 

politiske representanter og organisasjoner som får nytte av planen i sin virksomhet. 

Styringsgruppa skal delta på oppstartsmøte og orienteringsmøter med arbeidsgruppa, jmf. 

fremdriftsplan for planarbeidet. Styringsgruppa skal komme med innspill og være 

arbeidsgruppa sin faglige referansegruppe underveis i planarbeidet. Arbeidsgruppa har 
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ansvaret for å gjennomføre nødvendige utgreiinger og arbeide fram innholdet i planen, samt 

holde styringsgruppa orientert.   

 

Arbeidet med kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet vil bli organisert med en 

styringsgruppe og en arbeidsgruppe som etter forslag fra formannskapet består av:  

 

Styringsgruppe: 

Ordfører 

Rådmann 

Marte S. Rasmussen 

 

Arbeidsgruppe: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Muna Larsen 

Birger Wallenius 

 

 

5.3 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 for idrett og fysisk aktivitet i Lebesby kommune.  

 

Både planprogrammet, og det ferdige planforslaget, når det foreligger, vil bli lagt ut til 

offentlig ettersyn. Dette vil gi en god mulighet for alle interesserte parter til å komme med 

innspill til planarbeidet.  

 

5.4 Oppstartsmøte 

Første møte der arbeidsgruppa og styringsgruppa møtes, skal det legges en felles strategi for 

videre planarbeid. Planlegging av folkemøte blir her en egen sak. Kultursjefen kaller inn til 

oppstartsmøte.  

  

5.5 Folkemøte 

Arbeidsgruppa og styringsgruppa inviterer til et folkemøte i prosessen. Møtet blir arrangert 

ved oppstart av planarbeidet. Det vil i hovedsak være et informasjonsmøte der arbeidsgruppa 

og styringsgruppa presenterer seg. Folkemøtet blir kunngjort i presse og kommunen sine 

nettsider. Sentrale aktører blir invitert.  

 

5.6 Temamøter 

Arbeidsgruppa kaller styringsgruppa og aktuelle partnere inn til temamøter for å sikre at 

kunnskap og relevant informasjon blir meddelt i planarbeidet. Innhold i temamøter kan være: 

Roller og ansvarsfordeling mellom kommune og frivillige organisasjoner, bygging av 

idrettsanlegg, fysisk aktivitet og folkehelse og annet. Om nødvendig kaller arbeidsgruppa inn 

til ekstramøter utover det som er foreslått framdriftsplanen.  
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6 FREMDRIFTSPLAN* 

 

 

Prosess og planarbeid  

 

Frister 

Kunngjøring oppstart av planarbeid. Planprogram til høring i Formannskapet  

 

Mars  

Uke 12 

Valg av styringsgruppe og arbeidsgruppe i Formannskapet 

 

Juni 

Uke 23 

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 6 uker høringsfrist pbl § 11-13   

 

Juni 

Uke 27 

Oppstartsmøte styringsgruppe/arbeidsgruppe August 

Uke 35 

Ferdigstilling av planprogram til vedtak i Lebesby formannskap 

 

September  

Uke 37 

Temamøte arbeidsgruppa/styringsgruppa September 

Uke 38 

Folkemøte September 

Uke 39 

Temamøte arbeidsgruppa/styringsgruppa September 

Uke 40 

Lebesby kommunestyre vedtar planprogrammet Sept/Okt 

Uke 40 

Temamøte arbeidsgruppa/styringsgruppa 

 

Oktober 

Uke 43 

Møte med arbeidsgruppa 

 

November 

Uke 45 

Oppsummeringsmøte arbeidsgruppa/styringsgruppa 

 

November 

Uke 47 

Ferdigstilling av plandokument- godkjenning arbeid/styringsgruppa 

 

November 

 

Godkjenning av forslag til plandokument – Utvalg, plan og formannskapet 

 

November 

Uke 48 

Godkjenning av forslag til plandokument i Lebesby kommunestyre 

 

Desember 

Uke 51 

Kunngjøring av offentlig høring av plandokumentet i 3 måneder 

 

Desember 

Uke 52 

Møte i arbeidsgruppa: Etterarbeid høring og klargjøring av plandokumentet  

 

Mars 

2016 

Godkjenning i utvalg og formannskap – sluttbehandling  

 

April 

2016 

Godkjenning i Lebesby Kommunestyre – sluttbehandling 

 

April/Mai 

2016 

 

* Med forbehold om endringer underveis  

 

 

 


