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Oppstart og planprogram for kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet 2017-20121
Rådmannens forslag til vedtak:
Lier kommune starter nå arbeidet med Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 –
2021 i hht. det planprogrammet som er skissert i denne saken.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Gjeldende Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 må erstattes av ny plan
for kommende periode og i løpet av neste år for å sikre det nødvendige grunnlaget for å kunne søke
spillemidler. Planen vil også sikre forutsigbarhet og prioritering mht. bruk av kommunale investeringsog tilskuddsmidler til anlegg. Denne saken varsler oppstart og fastsetter planprogram for planarbeidet.

Vedlegg:
Gjeldende «Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017»
Utredning:
1. Bakgrunn og formålet med planen.
Gjeldende kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 har fungert godt
og vi har kommet i mål med mange av de tiltak som ble satt inn i handlingsplanen. Vi er
derfor klare for å rullere denne med nye tiltak basert på de nærmeste årenes utfordringer.

Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert plan for utvikling av anlegg
innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette er en forutsetning for å kunne søke om
spillemidler til anleggene.
Planen skal bidra med en mer målstyrt utvikling av anlegg og bedre mulighetene for
finansiering av utbyggingskostnadene. Planen skal fastsette mål for kommunens arbeid med
tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det vil gjennom prosessen avklares
hvilke nyanlegg som det er behov for, hvilke anlegg som trenger rehabilitering og hvilke
anlegg som der er vilje til å prioritere.
Planen skal revideres og prosessen skal beskrives i tråd med plan- og bygningsloven.
2. Planprogram
Vi anbefaler at planprogrammet sendes ut til alle lag og foreninger med svarfrist på ca 6 uker.
Arbeidet med utredninger og beskrivelse vil ligge på samme nivå som eksisterende plan med
påfyll av oppdatert behov og muligheter fra lag og foreninger og andre som ønsker å komme
med innspill. Det forutsettes en prosess som også involverer flere kommunale virksomheter
og tjenester, bl.a. skoler, helsetjenester/folkehelse, velferdssektoren og kultur og fritid.
Planen må ta opp i seg prioriteringer fra For kropp og sjel, samt fellesmål fra
samarbeidsavtaler med idrettsråd og DNT. Planen bør også omfatte vurderinger og mulige
tiltak knyttet til nye trender, bl.a. Geocaching og Pokemon. Det overordnede målet fra
gjeldende plan; «Aktive liunger» vil fortsatt være førende for den rullerte planen.
Kommunens prioriteringer av friluftsliv vil også fortsatt vektlegges – både med utgangspunkt
i kommunens visjon «Grønne Lier – for alle innbyggere» og som en forpliktelse etter at Lier
ble kåret til Årets friluftslivskommune i 2015.
Som planens hovedkapitler foreslås:
1. Bakgrunn med prosessbeskrivelse, sammenheng med andre planer og evaluering av
forrige plan
2. Status og vurderinger av anleggssituasjonen og aktivitetstilbudet med utfordringer,
beskrive behov for flere nye eller rehabilitering av eksisterende haller/baner etc,
påpeke behov for arealer til idrett og friluftsliv og/eller nye aktivitetsarenaer på kort
og lang sikt
3. Føringer og utviklingstrekk fra kommune, fylke, stat og evt. andre
4. Handlingsmål, prioriteringer, strategi og konkrete tiltak/delmål; velge type anlegg og
hvordan legge til rette for aktivitet
5. Handlingsplan for nærmiljøanlegg, ordinære anlegg, friluftslivsanlegg og andre anlegg
med forventete kostnader og finansiering. Denne bør lages som et vedlegg slik at den
lettere kan rulleres hver høst når vi behandler søknad om spillemidler etc.

3. Fremdrift og medvirkning

sept/okt 2016
 Melde oppstart etter PBL; kunngjøring og utsendelse av planprogram til lag og
foreninger.
 Etablere styringsgruppe med representanter fra Lier idrettsråd og DNT Drammen og
Omegn samt administrative representanter for Lier kommune med Kultur og fritid
som ansvarlige for planprosessen.
 Sikre god involvering av alle relevante kommunale virksomheter og tjenester.
 Evaluere dagens plan, oppdatere føringer, utviklingstrekk, status og behov.

nov/des 2016
 Dialogmøte/folkemøte i oktober/november.
 Innhente forslag til anleggsprosjekter og aktivitetstiltak innen 1. desember.

jan/feb 2017
 Planutkast utarbeides og avklares i fora med samarbeidspartnere og korrigeres av
styringsgruppa, legges fram for politisk behandling i februar/mars og evt nytt
dialogmøte.

april/mai 2017
 Innspill innarbeides og planen justeres

juni/august 2017
 Endelig planforslag sendes ut og vedtas sommeren 2017 og er grunnlaget for nye
søknader med søknadsfrist 15 oktober 2017.

