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Innledning
Bakgrunn
Planprogrammet er utarbeidet etter reglene i Plan- og bygningslovens § 4-1. Anlegg for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en
kommunal plan. Plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019 er en videreføring av
Leirfjord kommunes kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2015.
Planen har ikke vært revidert eller rullert siden 2014
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, 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 av relevante kart.

Mål
I Kommuneplan for Leirfjord strategisk del 2010 – 2020 er hovedmålsetning for Leirfjord
kommune: At nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som
bor her fortsatt har lyst til å være her.
Leirfjord kommune har startet arbeidet med å utarbeide ny kommuneplan. Arbeidet skal være
ferdig i 2019.
Mål for planarbeidet:
 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i
stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter.
 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.
 Målrettet satsing for å nå inaktive innbyggere.
 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging.
 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering.
 Bidra til at barn og ungdom får oppleve mestring, glede og samhold gjennom ulike
former for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Formålet med planen
Kulturdepartementet stiller krav om at områder og anlegg det søkes om spillemidler til, må
inngå i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for dette planarbeidet er
at anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til
samfunnsmessige og idrettslige mål. Det er et mål at planen for fysisk aktivitet og
naturopplevelse 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 Leirfjord. Brukere av

planen er i tillegg til politikere, ansatte i administrasjonen, idrettsorganisasjoner og engasjerte
innbyggere.

Organisering og medvirkning
Organisering/Rollebeskrivelse
Planmyndighet:
Kommunestyret. Kommunestyret gir de overordnede rammene, bevilger midler for å få
gjennomført arbeidet og prioriterer handlingsplan.
Styringsgruppe:
Strategisk ledergruppe.
Arbeidsgruppe:
Hege Ansnes Igeland, folkehelse- og kulturkoordinator (leder arbeidet)
Kjell Olav Lund, kommunalsjef helse og velferd
Sigbjørn Olsen, kommunal fysioterapeut
Brith Karin Lund, flyktning koordinator
Kristian Helgesen, Helgeland Friluftsråd (koordinator for Turruteplaner)
Leder for idrettsrådet
Representant fra BUR

Informasjon
Informasjon om planarbeidet skal formidles via Leirfjord kommunes hjemmeside og
facebookside. Melding om oppstart av planarbeidet annonseres i lokalavisen. Utvalgte
representanter vil også få tilsendt skriftlig invitasjon til medvirkningsprosessen. Dette kan
være idrettslag, politiske råd og utvalg.

Medvirkning
Alle interesserte og berørte parter skal ha mulighet til å komme med innspill. Både
planprogrammet og ferdig planforslag, når dette foreligger, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.
I tillegg vil særskilte brukergrupper inviteres til å delta mere aktivt i planarbeidet. Vi ønsker å
invitere til:
 Dialogmøte med utvalgte brukergrupper.
 Åpne folkemøter med fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv lokalt i grendene og i
kommunen som helhet.

Tidsplan
Tidsplan for utarbeidelse av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
2017 - 2019
Hva
Merknad
Tidsplan 2017
Kommunalt vedtak om
Vedtak i forbindelse med planstrategi
oppstart
2016-2020.
Planprogram ut på høring
I avis 15. februar – kommuneinfo Frist 10. februar
”forutsatt vedtak i plan- og
næringsutvalget igangsettes arbeid med
plan etter følgende planprogram»
Melding om
Til Nordland fylkeskommune (NFK),
15. februar
oppstart/planprogram på
kommunens hjemmeside og facebook,
høring
Brev med informasjon til berørte parter.
Skriftlig eksemplar på servicetorget.
Planprogram på høring
6 uker. Høringsfrist 29. mars
15. februar - 29.
mars
Eventuell endring av
Mars
planprogram basert på
innspill
Vedtak av planprogram
Møte i plan og næringsutvalg 3. april
Saksliste skrivefrist 23. mars
(sakspapirer
ettersendes)
Arbeid med turruteplaner
Arbeidet koordineres av Helgeland
Ca. mars - juni
Friluftsråd
Åpne folkemøter
Fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv
Mars - mai
lokalt i grendene og i kommunen som
helhet.
Dialogmøte
Innspill fra utvalgte brukergrupper
Mars - mai
Utarbeidelse av planutkast
Mai - august
Planutkast til høring /
Eksemplar for gjennomsyn legges på
16. august (avis:
offentlig ettersyn
servicekontor.
frist 11. august)
Utkast sendes NFK og berørte parter.
Informasjon på kommunens
hjemmeside, facebookside og
informasjon i lokalavis om
høringsdokument og frister
Planutkast på høring
6 uker. Høringsfrist 27. september
16. august - 27.
september
Bearbeidelser i henhold til
September - oktober
høringsuttalelser
Politisk behandling
Utvalg for plan og næring
Oktober/november
Politisk behandling
Kommunestyret
November/desember

