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Planprogram – Revidering av kommunedelplan for kultur- og
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026
Bakgrunn for planarbeidet
I vedtatt Planstrategi for Eigersund kommune heter det blant annet at det kommunedelplan
for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2014-2026.
I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det, som ledd i varsling av planoppstart for
kommunedelplaner, utarbeides et planprogram som legger grunnlaget for planarbeidet.
Hensikten med dette planprogrammet er å lage en oversikt over hvilke tema som skal
belyses i planarbeidet, samt beskrive deltagelse, organisering og framdriftsplan. Gjennom
høringen av planprogrammet ønskes kommunikasjon med lag, foreninger og lokalsamfunn,
sektormyndigheter, politikere og kommuneadministrasjon. Innkomne innspill vil bli vurdert i
forbindelse med utarbeidelsen av planen. Det blir samtidig utarbeidet en
behovsundersøkelse der lag og foreninger får synliggjort sine behov og planer for investering
i idretts- og friluftsanlegg.
Kommunedelplanen ble sist revidert i 2010, med gyldighet i perioden 2010-2024. Det er
derfor nå nødvendig å revidere planen og gjennomgå status og behov for anleggene for
idrett og friluftsliv i kommunen. En oppdatert plan er en forutsetning for å søke spillemidler til
anlegg og aktivitet innen idrett og friluftsliv.

Formålet med planen
Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utviklingen
av idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt å oppfylle kravet om at anlegg for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan.
Planen skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål for idrett og fysisk aktivitet.
Den skal kunne brukes av politikere, kommunens administrasjon og berørte organisasjoner
og innbyggere. Den skal være et verktøy for prioriteringer og søknad om spillemidler.

Mandat
Revidere eksisterende Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2010-2024 og utarbeide ny
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2026.

Formål og hensikt med planarbeidet
Formålet med kommunedelplanen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for
å fremme fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Hensikten er tilrettelegging av og tilgjengelighet
til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper. Dette er også vesentlig
del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor folkehelsearbeidet.
Planen skal blant annet sikre kommunal styring av anleggsutbygging, klar politisk prioritering
innenfor planfeltet, riktige mål og veivalg. I tillegg er det et viktig og nødvendig grunnlag for å
kunne søke spillemidler til idrettsanlegg og friluftsområder etc.

Premisser for planarbeidet
En kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en tematisk plan innenfor
samfunnsplanlegging og uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av
arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må derfor tas inn i kommuneplanens
arealdel for å få rettsvirkning.
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Kulturdepartementet har følgende minstekrav til kommunedelplanens 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 status-oversikt.
Analyse 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.
Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og 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.

Nasjonale, regionale og kommunale føringer
Meld.st. 26 2011-2012 Den norske idrettsmodellen sammenfatter statens overordnede mål
med idrettspolitikken i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Alle som ønsker det skal ha
mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Sentrale målgrupper er
barn og ungdom (6-19 år), personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive.
St.meld.39 (2000-2001) Friluftsliv – En vei til høyere livskvalitet legger vekt på at alle skal ha
mulighet til å drive med friluftsliv. Barn og unge skal prioriteres. Allemannsretten skal holdes i
hevd, og en skal sikre og ivareta friluftsområder nær boliger, barnehager og skoler.
St.meld. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen tar opp dagens og fremtidens helse og
omsorgsutfordringer. En viktig oppgave er å redusere omfanget av personer som helt eller
delvis mister kontakten med arbeidslivet på varig basis som følge av helsemessige
problemer. Sterkere fokus på forebygging, tidlig innsats og mer brukermedvirkning er
sentrale elementer i reformen.
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (Fdp FINK)gir viktige føringer for
kommunens arbeid. Friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern griper i høy grad inn i hverandre
og har mange felles interesser og mål. Planen omfatter også sambruk med reiseliv og
landbruk. Denne er under revidering.
Eigersunds Kommuneplan har visjonen "Vekst gjennom nyskaping og trivsel med undertittel
”et godt sted å bo. I dette ligger en målsetting om blant annet et lokalsamfunn med stor
frivillig aktivitet og trygge og utviklende oppvekst og levekår. Flere av kommuneplanens
satsingsområder gir føringer for denne planen.
Kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2010-2026 har som
overordna målsetting å få flere av innbyggerne i Eigersund kommune fysisk aktive gjennom
tilrettelegging av anlegg og motivering til deltagelse. Gjennom fokus på hverdagsaktivitet øke
den fysiske aktiviteten og bedre helsa og øke trivselen.

Innhold i planarbeidet
Hovedfokus for planen er idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen vil inneholde en
statusbeskrivelse med oversikt over eksisterende anlegg, utfordringer og behov. Planen skal
videre beskrive kommunens mål og satsingsområder innen de ulike temaene.
Planen er viktig i et folkehelseperspektiv. Kulturbygg blir ikke omtalt i planen da det ikke er
krav om at kulturbygg må inngå i en kommunal plan for å kunne søke om spillemidler.
Statusbeskrivelsen blir utarbeidet på grunnlag av evaluering av gjeldende plan samt
resultatene fra behovsundersøkelsen og innspillene fra høringsrunden av planprogrammet.
Dette vil gi føringer for temaene i planen.
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Det er i Eigersund over 5000 medlemmer bare i tilknytning til klubber tilknyttet Idrettsrådet. I
tillegg kommer alle medlemmene som er tilknyttet andre frivillige lag og organisasjoner. Dette
er uttrykk for en formidabel aktivitet og innsats som er av stor betydning.
Trender og utviklingstrekk i forholdt til aktivitet og anleggsbruk i samfunnet vil også danne
føringer for satsingsområdene i planen. En vil ta med både nasjonale og lokale utfordringer.
En tendens er en økning i bruken av både åpne og lett tilgjengelige anlegg og bruken av
tradisjonelle idrettsanlegg til konkurranseidrett.
Målsettingen fra foregående plan innebærer et ønske om å bidra til at anleggene i
kommunen er gode for alle, og at det finnes gode nærmiljøanlegg for barn og unge på skoler
og i boligområder. I dette ligger og et fokus på universell utforming.
Et viktig tema med tanke på egenorganisert fysisk aktivitet er tilrettelegging av friområdene i
kommunen. Utarbeidelse og merking av stier både langs kysten, i skogen og i kultur- og
historiske områder, vil her bli prioritert for å øke tilgjengeligheten og dermed aktiviteten.
Det er også ønskelig å ha et regionalt fokus på områder hvor en kan samarbeide med andre
i forhold til anlegg og lignende.
Parallelt med dette, så spiller økonomi en vesentlig rolle og gir klare rammer for hva
kommunen kan bidra med. Det er derfor viktig og riktig å ha realistiske fokusområder.
Det skal utarbeides årlige handlingsprogram i planperioden basert på spillemiddelsøknader
fra kommunens lag og foreninger. Handlingsprogrammet gir en prioritering av tiltakene og
vedtas av kommunestyret i desember hvert år. Fylkeskommunens tildeling av spillemidler
baserer seg på denne prioriteringen.
Det er foreløpig ingen tiltak som utløser krav om konsekvensutredning (Pbl § 4-2).
Endelig valg av tema vil bli gjort som en løpende del av planarbeidet.
Det er forventinger om en tilpasset KDP i forhold til de utfordringene som foreligger på kort
og lang sikt innenfor fysisk, aktivitet idrett og friluftsliv i Eigersund kommune.

Organisering og medvirkning
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med plansjef som leder. I tillegg deltar representanter fra
idrettsrådet(IR), kultur, utemiljø mfl.. For å kunne sikre en god kvalitet på planen er IR en
sentral aktør som må delta aktivt under hele planprosessen herunder definerer idrettens
egne kortsiktige og langsiktige behov.
Rådmannens ledergruppe vil fungere som styringsgruppe.
I følge plan- og bygningsloven § 5-1 skal enhver som fremmer planforslag, legge til rette for
medvirkning. Det legges opp til dialogmøter med sentrale aktører underveis i planprosessen
for å diskutere mål for idretts- og friluftslivspolitikken samt satsingsområdene for
idrettsanlegg i kommunen. Det legges opp til at innspill kan leveres digitalt via kommunens
hjemmeside.
Politisk deltagelse i prosessen vil også foregå i behandling av planprogram og plandokument
i kommunestyret før og etter høringsrundene.
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Det er ønskelig med en bred medvirkning tidlig i prosessen for å få en god plan. Via brev til
idrettslag og andre berørte foreninger, samt annonse i Dalane Tidende og på kommunens
nettside, bes det om innspill på status og kort- og langsiktige planer for idrettsanleggene i
kommunen.
Oversikten over anlegg for idrett, fysisk aktivitet og kultur i kommunen skal oppdateres i løpet
av planarbeidet og inngå i planen. Det ønskes også innspill til en behovsanalyse for aktivitet
og anlegg i kommunen. Denne behovsanalysen vil være grunnlag for målformuleringene.

Fremdriftsplan
Det er lagt opp til et relativt stram fremriftsplan og der flere prosesser må gå parallelt for at
planen skal kunne vedtas i kommunestyret i desember. Det kan bli endringer i fremdriften
avhengig av hvor omfattende planarbeidet vil bli og den til enhver tid tilgjengelige kapasiteten
i avdelingene som er involvert.
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