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Bakgrunn og formål 
Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret i   
sak 22/17. Planens handlingsprogram har vært rullert årlig. Planen foreslås prolongert 
(videreført) ut 2021. Den nye planen vil gjelde for perioden 2022-2025, og sammen med 
statlige føringer vil den være et viktig styringsverktøy for administrasjon og politikere i 
det lokale arbeidet med idrett og fysisk aktivitet og for prioritering av spillemidler til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
 
Planarbeidet skal organiseres i samsvar med Plan og Bygningsloven (Pbl) som sier at 
kommunen skal stå for en kommuneplanlegging hvor en samordner den fysiske, 
økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innen de ulike områdene. Dette 
vil si at planen har betydning også utover det å bli brukt som et styringsverktøy ved 
behandling av spillemiddelsøknader.  
 
Modum kommune skal gjennom denne delplanen legge forutsetninger for bygging og 
vedlikehold av anlegg for idrett og friluftsliv og arbeidet med tilrettelegging av fysisk 
aktivitet.  
 

Rammer og føringer for planarbeidet 
Rammer 
Kulturdepartement 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 friluftsliv 
Resultatvurderingen av forrige plan, med statusoversikt. 

 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

 Gjøre rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.  

 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftslivsanlegg  

 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg 

 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg   

 Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og 
arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder bør fremgå av relevante kart.   

 

Føringer  
Planen er knyttet opp til føringer som er satt på globalt, nasjonalt, regionalt og 
kommunalt plan. 
 

Globale føringer 
Bærekraftig utvikling – FNs bærekraftsmål 
 
I arbeidet med kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet vil vi særlig legge vekt på 
FNs bærekraftsmål nr 3 om god helse. 
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Nasjonale føringer 
 
Stortingsmelding 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen»  
Kulturdepartementet har ansvaret for idrettspolitikk på statlig nivå, og «Den norske 
idrettsmodellen» har følgende visjon: 

Idrett og fysisk aktivitet for alle. Statens viktigste strategi for å få dette til er en 
økt satsing på idretts- og aktivitetsanlegg. Den viktigste målgruppen i statlig 
idrettspolitikk er barn og unge, men personer med nedsatt funksjonsevne og 
inaktive er også prioriterte målgrupper.  
 

Stortingsmelding 18 (2015-2016) «Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet» er 
Klima- og miljødepartementet sitt bidrag til å få enda flere til å drive med friluftsliv, og få 
oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter 
tiltak og føringer innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor 
forvaltning av områder for friluftsliv. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik 
at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte målgrupper.  

 
Friluftsloven (LOV 1957-06-28 nr.16)  
Friluftsloven regulerer allemannsretten. Formålet er å verne friluftslivets naturgrunnlag 
og sikre allmenhetens rett til ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve 
friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet 
bevares og fremmes. Friluftsloven definerer innmark og utmark og regulerer forholdet 
mellom grunneier og allmennheten, inkludert ferdsel på innmark og i utmark. 
Friluftsloven har i tillegg bestemmelser om friluftsområder.  

 
Stortingsmelding 19 (2018 -2019) «Gode liv i et trygt samfunn» Folkehelsemeldinga.  

Folkehelsemeldinga presenteres innsatsen for å fremme folkehelse og god livskvalitet i 

befolkningen. 

 
Folkehelseloven 

Kommunens folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven. Loven er 
sektorovergripende og gir statlige myndigheter, fylkeskommunen og kommunen ansvar 
for å fremme befolkningens helse og levekår (inklusiv trivsel), sosiale og miljømessige 
forhold. Den skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og beskytte befolkningen 
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

 
Andre relevante nasjonale føringer:  

 Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029. 

 Veileder - Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2014)  

 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet  

 Stortingsmelding 10 (2018-2019) «Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfoldig» 

 Fritidserklæringen 



   

 

5 

 

Regionale føringer:  
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud (det er ikke utarbeidet felles føringer for 
Viken). 

 

Kommunale føringer 
 Kommuneplan for Modum kommune 

 Planstrategi for Modum 

 Folkehelseoversikten 

 Trafikksikkerhetsplan 

 Plan for barn og unges oppvekstvilkår 
 

Fokusområder i ny plan 
Fokusområder i det videre planarbeidet er fordelt på idrett og friluftsliv og fysisk 
aktivitet. Det overordnede målet er å legge til rette for at alle innbyggerne i Modum skal 
være fysisk aktive. 

 

Idrett  
Anlegg 

 Behovsrettet anleggs- og arealpolitikk 

 Universelt utformede, tidsriktige og tilstrekkelige anlegg og fasiliteter 

 Klima og miljø 

Aktivitet 
 Rammevilkår for idrettslag (tilskuddsordninger og praktisk bistand) 

 Helhetlig tilbud til alle ferdighetsnivåer 

 Frafalls og fattigdomsproblematikk i barne- og ungdomsidretten 

 Nye trender 
 

Friluftsliv og fysisk aktivitet 

Anlegg 
 Sikre attraktive arealer for friluftsliv og fysisk aktivitet  

 Friluftslivets ferdselsårer 

 Gode nærmiljø- og aktivitetsanlegg ved skoler, barnehage og i boligområder. 

 Anlegg for egenorganisert aktivitet 

 Gang og sykkelveier 

 

Aktivitet 
 Aktivitet for livsmestring og glede  

 Fysisk aktivitet og naturopplevelser i hverdagen. 

 God informasjon om tilbud og tilgjengelighet 

 Rammevilkår for frivilligheten 
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Planprosessen 
 

Organisering 

Arbeidsgruppe 
 Leder for ungdom, idrett og allmenkultur 

 Kommunegartner 

 1 representant for idrettsrådet 

 1 representant for friluftsorganisasjoner 

 Barnerepresentanten 

 

Utvidet arbeids-/ressursgruppe 
 Folkehelsekoordinator 

 Skolefaglig rådgiver 

 Frisklivssentralen 

 1 representant fra råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 1 representant fra eldrerådet 

 1 representant fra innvandrerutvalget 

 Ungdomsrådet 
 

 

Medvirkning 
Planen vil bli utarbeidet av en bredt sammensatt arbeids- og ressursgruppe.  

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 vise status og behov for idrett og fysisk aktivitet i Modum. Alle innspill 

skal være mulig å gjøre digitalt.  

 
Både planprogrammet og planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Plan- og 
bygningsloven krever minimum 6 ukers høringsperiode. Dette vil gi en god mulighet for 
alle interesserte parter til å komme med innspill til planarbeidet. Det vil bli tilrettelagt 
for en enkel digital mulighet til å komme med innspill. 
 
Det vil bli tilrettelagt for møteplasser der idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er tema.  
Dette vil skje via digitale og/eller fysiske møter. 
 
Kommunens barnerepresentant ivaretar barn og unges interesser i arbeidsgruppen. 
Barn og unges behov vil bli kartlagt gjennom skolenes elevråd, ungdommens 
kommunestyre og ungdomsrådet. 
 

Framdriftsplan 
Periode Aktivitet Organ 
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Oktober 2020 Vedtak om oppstart av planarbeid. Forslag til 
planprogram legges ut til offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for 
idrett, kultur og 
livsglede. 
Teknisk hovedutvalg 
Formannskapet 

Januar 2021 Frist for høringsuttalelser   

Mars Planprogram vedtas Hovedutvalg for 
idrett, kultur og 
livsglede. 
Teknisk hovedutvalg 
Formannskapet 

April/mai/juni Arbeid med planen 
Møter med brukergrupper 

 

August/ 
september 

Behandling av planforslag 
Planforslag legges ut til høring 

Hovedutvalg for 
idrett, kultur og 
livsglede. 
Teknisk hovedutvalg 
Formannskapet 

November Frist for høringsuttalelser  

Desember Vedtak av kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet  

Hovedutvalg for 
idrett, kultur og 
livsglede. 
Teknisk hovedutvalg 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
 


