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Bakgrunn 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009-2012 skal nå gjennom en helhetlig 

revidering i henhold til plan- og bygningsloven og Bardu kommunes planstrategi 2018-2022.  

Om planprogram 
For alle regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram i tråd med bestemmelsene i §4-1 og §11-13. 

Planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Formålet med planarbeidet  
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har en todelt hensikt. Den inneholder Bardu 

kommunes målsettinger og strategier vedrørende anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 

tillegg inneholder den kommunens målsettinger og strategier for tilrettelegging i folkehelsearbeidet. 

Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike aktører skal få en oversikt over 

hovedutfordringene på området og med det som utgangspunkt utarbeide tydelige innsatsområder, 

mål og tiltak. Planen skal fungere som et styringsverktøy ved tildeling av kommunale og fylkes-

kommunale midler, og er en betingelse for tildeling av stønad i form av spillemidler. 

Kulturdepartementet 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 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 friluftsområder bør framgå av relevante kart.  

 

Føringer 
Statlig idretts-, frilufts- og helsepolitikk gir de viktigste formelle rammene for planen. Sammen med 

fylkeskommunale føringer og målene i kommuneplanens samfunnsdel skal disse danne grunnlaget 

for kommunedelplanen. 

Lovverk, bestemmelser og stortingsmeldinger 

- Plan- og bygningsloven 

- Folkehelseloven 

- Friluftsloven 

- Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske idrettsmodellen 

- Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga- Gode liv i eit trygt samfunn 

- Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet 



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

- Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019 

- Rikspolitiske føringer 

Andre føringer 

- Veilederen kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Revidert utgave 2014) 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk (2016-2027) 

- Handlingsplan for friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet (2018) 

- Kommuneplanens arealdel  

- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Folkehelseoversikten, Bardu kommune 

- Helse- og omsorgsplan (2018-2030) 

- Veileder M-1292 ‘’Plan for friluftslivets ferdselsårer’’ (ferdselsåreplan for Bardu vedtas i 

2020) 

 

Plan for friluftslivets ferdselsårer 
Er et nasjonalt prosjekt (2019-2023) i regi av miljødirektoratet og Troms fylkeskommune. I Midt-

Troms regionen har fylkeskommunen tildelt midler til friluftsrådet for å bistå medlemskommunene i 

arbeidet med å utarbeide en ferdselsåreplan (også kjent som sti- og løypeplan). Bardu kommune har 

etablert en arbeidsgruppe sammen med prosjektkoordinator i friluftsrådet og skal ha en ferdig plan 

innen utgangen av 2020. Tiltaksdelen i ferdselsåreplanen innarbeides i kommunedelplan for idrett og 

fysisk aktivitet.  

Læring i friluft 
Fylkeskommunen, friluftsrådene og FNF i Troms gikk i 2019 sammen for å etablere et 3-årig prosjekt 

med formål om mer og bedre utetid i skolene i Troms. Prosjektperioden er 2020-2022. Prosjektet tar 

sikte på å øke antall timer uteundervisning i skolene gjennom alle årstider, bedre kvaliteten på 

skolens utetid med forankring i læreplanen og styrke trivsel, læringsmiljø og fysisk aktivitet. Midt-

Troms friluftsråd er ansvarlig for prosjektet i Midt-Troms. 

 

Planprosess med frister og deltakere 
Planarbeidet følger plan- og bygningslovens bestemmelser med hensyn til offentlig ettersyn, politisk 

behandling, annonsering mv.  

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2030 er planlagt vedtatt innen utgangen av 

desember 2020. Planens kortsiktige handlingsprogram vil bli rullert ved behov og minimum hvert 

fjerde år.  

Prosjektlederansvaret legges til OKI – oppvekst, kultur og integrering v/kultur.  

Arbeidsgruppe: 

- Avdeling kultur, idrett og friluftsliv 

- Folkehelsekoordinator 

- Midt-Troms friluftsråd (via prosjektet friluftslivets ferdselsårer) 

- Avdeling plan og utvikling 

- Politisk representant 



- Bardu idrettsråd 

Møter i arbeidsgruppa og med aktuelle personer, frivillige, lag og organisasjoner blir avholdt ved 

behov. Det er naturlig at arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer og arbeidet med 

kommunedelplanen samorganiseres der det er mulig.  

Medvirkning 
Det er ønskelig med bred medvirkning fra enkeltpersoner, lag og foreninger og ulike 

interesseorganisasjoner for å sikre en best mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som har behov for særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og 

unge. Relevante parter vil bli varslet gjennom brev ved fastsetting av planprogram. I tillegg blir det 

gjennomført høring av planforslaget etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven § 11-14 og § 5-2. 

Oppstart annonseres på kommunens nettside og i lokalavisa. Annonseringen inneholder kort 

informasjon om målsetninger med planarbeidet. Det skal også komme frem at alle er velkommen til 

å komme med innspill og kommentarer undervegs. Lag, foreninger og organisasjoner vil får tilsendt 

skjema for rapportering av status og behov. 

Aktuelle som tas med i medvirkning til planarbeidet er:  

- Idrettslag 

- Idrettsrådet 

- BJFF og SJFF 

- Skytterlag  

- Samarbeidsutvalget for grunneierlagene (SGB) 

- Midt-Troms friluftsråd 

- Frivilligsentralen  

- NMK Bardu 

- Midt-Troms golfklubb 

Grupper, lag og organisasjoner som det er spesielt viktig å involvere i planarbeidet Jf. Pbl. §5-1: 

- Ungdomsrådet 

- Råd for funksjonshemmede 

- Personer med fremmedkulturell bakgrunn  

Fremdriftsplan 
Milepel Gjøremål Tidspunkt 

Planprogram Høring og offentlig ettersyn  Juni 2020 

Høringssvar Bearbeiding av høringssvar 
planprogram 

juli 

Vedtak planprogram  Behandling i kommunestyret august 

Planarbeid Innhenting av data, innspill og 
medvirkning 

Juni-august 

Planarbeid Sammenstilling av plan September 

Plan/høringsutkast Høring og offentlig ettersyn av 
forslag til kommunedelplan for 
idrett og fysisk aktivitet 

September/oktober 

Høringssvar Bearbeiding av høringssvar 
planforslag 

Oktober/november 

Vedtak kommunedelplan Behandling i kommunestyret November/desember 

Vedtak handlingsprogram Behandling i kommunestyret 
(prioritert handlingsprogram) 

November/desember 



 


