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Hægebostad kommune har i Formannskapet 15.03.18 i sak 48/18 vedtatt å revidere 
«Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» – i tråd med kommunen sin 
planstrategi for perioden. 
 
Bakgrunn: 
Nåværende plan er for perioden 2014-2018, der handlingsdelen har blitt oppdatert 
årlig etter hvert som tiltakene i planen er gjennomført, og nye har kommet til. 
Lag og foreninger i kommunen har vært svært aktive, og i samarbeid med kommunen 
er de aller fleste tiltakene som er med i planen blitt gjennomført. Man ser derfor 
behov for å revidere og oppdatere planen for å danne et bedre grunnlag for 
prioritering av kommende søknader om spillemidler til tiltak. Kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder i kommunen er gjennomført. Det er etablert nye traseer 
for skuterkjøring.  
 
Kommunedelplanen skal være et styringsverktøy for kommunens satsing på fysisk 
aktivitet, og kan gi grunnlag for revidering av både kommunens arealplan og 
økonomiplan. I tillegg skal den være retningsgivende for kommunen og 
fylkeskommunens prioritering av søknader. 
 
Føringer:   
Statlig idretts-, frilufts- og helsepolitikk gir de viktigste formelle rammene for planen. 
Sammen med fylkeskommunale føringer og målene i kommuneplanens samfunnsdel 
skal disse føringene danne grunnlaget for kommunedelplanen. 
 
Lovverk og bestemmelser: 
- Folkehelseloven  
- Friluftsloven  
- Kulturloven  
- Plan- og bygningsloven  
- Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet  
 
Andre føringer: 
- Stortingsmeldinger  
- Rikspolitiske føringer  
- Veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet  
- Kommuneplanen  
- Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
- Oversikt over helsestand og påvirkningsfaktorer  
- Forslag til kommunal planstrategi 
 
Mål for planarbeidet: 
Formålet med Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er å ha en 
politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg og fysisk 
aktivitet i kommunen. Brukere av planen vil være folkevalgte, ansatte i 
administrasjonen, idrettsklubber, idrettsråd og engasjerte innbyggere. 
Innspill og medvirkning er en viktig del av planarbeidet. 
 
Planen skal bygge på Vest-Agder Fylkeskommunes Regional plan for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet 2014-2020.  
 



Framdrift: 
Det vert lagt opp til høringer i tråd med krav i PBL. 

 9. mai – Planprogram til godkjenning i Formannskapet 

 Høringsfrist 1. juli  

 7. juni – Samarbeidsmøte mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.   

 August 2018: Kommunestyret vedtar planprogrammet 

 August – september 2018 – Arbeid med å revidere kommunedelplan i 
samarbeid med aktuelle lag, foreninger og kommunale etater 

 September – oktober 2018 - Høring 

 November -desember 2018 - Endelig vedtak 
 
 
 


