
Lillehammer kommune 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksb: Andre Holen Arkiv: 144 C2    19/8072-5 Dato: 

20.12.2019 

 
Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling    14.01.2020 
Kommunestyret                                                   23.01.2020  
 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2018-
2021 - 2.GANGS RULLERING AV KAP. 5.4 HANDLINGSPROGRAM 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Rullering av handlingsprogrammets kapt. 5.4 I Kommunedelplan for fysisk aktivitet 
og naturopplevelse 2018-2021 vedtas. 

2. Søknader om spillemidler for 2020 prioriteres I samsvar med planens 
handlingsprogram kap. 5.4.4 Nærmiljøanlegg og kap. 5.4.5 Idretts- og frilfutsanlegg 

  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Kap. 5.4. Handlingsprogram 
2. Uttalelse fra Lillehammer Idrettsråd 
3. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 

  
 
Sammendrag: 
Kapittel 5.4 Handlingsprogram i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
2018-2021 foreslås rullert med bakgrunn i aktivitet siste år og etter innspill i forbindelse med 
årets høring.  
 
Spillemiddelsøknader prioriteres i samsvar med rullert handlingsprogram kap 5.4.4 for 
nærmiljøanlegg og kap 5.4.5 for ordinære idretts- og friluftsanlegg. 
 
Bakgrunn:  
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 ble vedtatt i 
Kommunestyret 26.02.2018. Planen legger føringer for forvaltning, utvikling og 



prioriteringer innenfor området, og er en del av kommunens arbeid for folkehelse. 
Målsetning med planarbeidet er å sikre at tilrettelegging og anleggsutbygging er basert på en 
helhetlig behovsvurdering for kommunen. 
 
Selve plandokumentet gjennomgår hovedrevisjon hvert 4. år. Gjeldende plan er i sin helhet 
lagt ved som vedlegg nr. 3. Neste hovedrevisjon av plandokumentet vil være i 2021, med 
virkning fra 2022.  
 
I denne saken behandles den årlige rulleringen av kapittel 5.4 Handlingsprogram. Dette er 
2.gangs rullering av handlingsprogrammet.  
 
For å kunne søke om spillemidler er det et vilkår at anlegget er en del av en politisk vedtatt 
kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Søknadene skal prioriteres gjennom 
politisk fattet vedtak og i samsvar med kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet.  
 
Fakta: 
Generelt om planen: 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse ble i nåværende form vedtatt første 
gang i 2005. Den har senere vært gjennom 3 hovedrevisjoner, samt årlig rullering av 
handlingsprogrammet. Dagens plan er med andre ord 4.generasjon, og den ble vedtatt i 
Kommunestyret 26.02.2018. 
 
Planen er mangfoldig og omfangsrik. Den omhandler tema som kobling til andre lokale og 
eksterne planer, føringer og veiledere, mål og innsatsområder, beskrivelse av status innenfor 
området for hele kommunen, samt kortsiktig og langsiktig handlingsprogram. Planen 
beskriver i stor grad tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelse, både i regi av 
frivillige lag og foreninger og offentlige organ. Spesielt kapittel 4 status viser omfang og 
mangfoldet i de ulike områder i kommunen. 
 
Handlingsprogrammet i planen forplikter ikke det kommunale budsjettet i planperioden. 
Dersom det ikke bevilges midler til tiltakene over det kommunale budsjettet, må prosjektene 
finansieres på annen måte eller skyves ut i tid.  
 
Prinsipper for prioritering av spillemiddelsøknader: 
 
Prinsipper for prioritering av spillemiddelsøknader var sentralt tema ved siste hovedrevisjon 
av planen. I tett samarbeid med Lillehammer Idrettsråd ble det presisert at tidligere års 
praksis må videreføres, men at det i tillegg legges til rette får å løfte inntil to mindre prosjekt 
i regi private lag og foreninger. Dette gir følgende hovedtrekk i prioritering av 
spillemiddelsøknadene: 
 

- Anlegg som det tidligere år har vært søkt om spillemidler til, men som har fått avslag 
på grunn av manglende midler til fordeling gis prioritet foran nye søknader. 

- Ordningen med å løfte fram inntil to mindre prosjekt (under grunnbeløpet fra 
Spillemidlene) i regi av private lag og foreninger videreføres. 

- Prosjekt som opprinnelig har vært prioritert i et år, men som det ikke søkes 
spillemidler til i det aktuelle året forskyves ut i tid. 

 



Årlig rullering av kapittel 5.4 handlingsprogram: 
Årets rullering er kunngjort gjennom høringsbrev til aktuelle lag og foreninger samt 
offentlige instanser.  
 
Det er kommet inn totalt 6 innspill til årets rullering. I tillegg har det gjennom året kommet 
konkrete innspill til Lillehammer kommune om tiltak som er under planlegging. Dette 
gjelder oppgradering av Kringsjåhallen i samarbeid mellom LK Eiendom og Lillehammer 
Lawn Tennisklubb, samt planer for nærmiljøanlegg for sykkel ved Kleivbakken i regi 
Lillehammer Cykleklubb. Disse er også tatt med i rulleringen av handlingsprogrammet. 
 
Lillehammer Idrettsråd har vært involvert i arbeidet med årets rullering. Det ble informert 
om innkomne merknader på styremøte i Idrettsrådet. Idrettsrådet påpekte i tillegg 
betydningen av å videreføre siste års praksis i forhold til prioritering av 
spillemiddelsøknadene. Dette både når det gjelder fornyelse av tidligere godkjente søknader, 
men også mulighet til å løfte opp inntil 2 mindre, private prosjekt slik at de slipper å vente i 
kø. Uttalelse fra Lillehammer Idrettsråd følger som vedlegg til saken. 
 
 
Vurdering: 
 
Mottatte innspil med kommentar fra Kommunedirektøren: 
 
De fullstendige innspillene er utrykte vedlegg og kan fåes på forespørsel. 
 
Dok. 19/8072-2 Rudsbygd IL 
Rudsbgyd IL synliggjør behov for oppgradering av badeplassen ved Arlien bru, blant annet 
bedre tilrettelegging for brukere med nedsatt funksjonsevne, ferdigstille opprydding etter 
flomskade samt flere sitte plasser og bålplass som eksempler på tiltak. 
Videre er det fokus på Rudsbygd Idrettspark, der det er behov for oppgradering og 
videreutvikling av området omkring fotballbanen. Det jobbes med planer for sykkelløype i 
tilknytning til lysløypa.  
Det settes også fokus på Bakseterkjølen og Landskampe som er områder med stigende besøk 
og aktivitet. Tømmerhogst er imidlertid utfordrende for å opprettholde gode skiløyper. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Innspillene er i stor grad rettet mot informasjon i kap. 4 og er ikke en del av rulleringen av 
handlingsprgrammet (badeplassen ved Arlien bru og informasjonen om Landskampen og 
Bakseterkjølen). 
Badeplassen ved Arlien bru settes imidlertid opp i kap. 5.4.7 Uprioriterte prosjekt  
Dersom skiløypenettet på Bakseterkjølen må oppgraderes/flyttes i vesentlig grad kan det 
være aktuelt å søke spillemidler til tiltak her. Det samme gjelder for planene om sykkelløype 
ved Rusbygd stadion. Når disse tiltakene er klare for realisering vil det være naturlig å ta de 
inn i prioritert handingsprogram, kap 5.4.4 og/eller kap 5.4.5. 
 
Dok 19/8072-10 og 19/8072-3 Vingrom Grendeutvalg: 
Vingrom Grendeutvalg viser til innspill de tidligere har gitt i forbindelse med andre 
planrevisjoner og som har betydning for tilrettelegging til økt fysisk aktivitet og 
naturopplevele i og rundt Vingrom. Det konkretiseres med utfordringer og tiltak med gang- 
og sykkelveg langs FV330 og FV331, trafikksikker krysing av FV250 samt bedret tilgang til 
Vingromdammen fra både sør og nord. Dette synliggjøres blant annet ved å påpeke tiltak 



blant annet fra Trafikksikkerhetsplan 2017-2021, hvor planfri kryssing av FV250 er av de 
anbefalte tiltak. Det påpekes også at det bør sikres adkomst til Vingromdammen fra sør i 
forbindelse med planarbeid for ny E6 gjennom området. Det etterlyses også fokus på gang- 
og sykkelveg fra Vingom til Gjøvik grense på samme måte som mellom Vingnes og 
Vingrom. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Forslag om bedre adkomst til Vingromdammen fra syd, inkl. gangbru over Rinna støttes. 
Tiltaket legges i denne omgang inn under kap. 5.4.7 Uprioriterte prosjekt. Vingromdammen 
som område står også inne under punkt 5.4.1 Badeplasser 
Innspillene ang. trafikksikring og gang-sykkelveg faller utenfor denne planens virkeområde. 
 
Dok 19/8072-4 DNT Lillehammer 
DNT Lillehammer påpeker behov for at arbeidet med plan for sti- og løpenettet i Nordseter 
iverksettes så snart som mulig, og at dette bør være på plass før ny områdeplan for Nordseter 
blir utarbeidet. Stier og løyper vil bli et av hovedtemaene i arbeidet med områdeplan for 
Nordseter. 
DNT ber videre om at det må arbeides for langsiktig avtale angående oppkjøring av skiløype 
på skogsbilvegen til Mesnasaga. 
Videre synliggjøres det behov for å rydde litt i tiltak nevnt i kapittel 5.4.7 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Arbeid med plan for sti- og løypenett i Nordseterområdet er et av aktuelle prosjekt prioritert i 
kap. 5.4.6 Planleggingsprosjekter i planperioden.  
Det foretas opprydding i aktuelle tiltak i kap. 5.4.7 i samsvar med prosjekter som har blitt 
utført. 
 
Dok 19/6480-1 Beboere ved Norbana 
Ønske om at det prioriteres å etablere kunstgressbane på Norbana.  
 
Kommunedirektørens kommetar: 
Videreutviklig av Norbana som fleraktivitetsanlegg står oppført i kap 5.4.7 Uprioriterte 
prosjekt. Det vil være aktuelt å løfte fram evt. prosjekt her til kap. 5.4.4 Nærmiljøanlegg eller 
5.4.5 Idretts- og friluftsanlegg i det øyeblikk det er utarbeidet konrete planer for arbeider 
med anlegget.  
 
Dok 19/8072-8 Vingar Idrettslag 
Påpeker diverse behov for viderutvikling av Vingar Idrettspark, blant annet heisen i 
skileikanlegget, bygningsmasse og fotballbane. Henviser til tidligere plan for utvikling av 
parken. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
I påvente av konkretisering av planene med tanke på søknad om spillemidler føres 
videreutvikling av Vingar Idrettspark opp som tiltak i kapt. 5.4.7 Uprioriterte prosjekter. 
 
Dok 19/8072-9 Thomas Nørstebø: 
Ønske om etablering av utendørs ishockeybane, tilsvarende den gamle bana på Stampesletta. 
Påpeker at dagens isplasser ikke er tilrettelagt for ishockey, men mer generell skøytelek. 
Spiller inn Norbana som aktuelt område. 
 



Kommunedirektørens kommetar: 
Viser til annet innspill om Norbana. Evt. utvikling vil måtte skje etter helhetlig planlegging 
av området. Videreutviklig av Norbana som fleraktivitetsanlegg står oppført i kap 5.4.7 
Uprioriterte prosjekt. 
Andre plasseringer kan være aktuelle å vurdere. En realisering av utendørs hockeybane i 
relativt nær framtid vil kreve betydelig innsats og bidrag fra eksterne hold.  
 
 
Prioritering av spillemiddelsøknader for 2020: 
Søknadene for 2020 prioriteres i samsvar med siste års praksis. For søknadsrunden 2020 vil 
det være O-kart Lunkefjell (gjentatt fra 2019) og O-kart Søre ÅL (ny i 2020), begge i regi 
Lillehammer Orienteringsklubb, som løftes opp og dermed gis prioritet 1 og 2. 
 
Siden årets sak om prioritering av spillemiddelsøknader behandles etter vedtatt Økonomi- og 
handlingsplan for Lillehammer kommune er de kommunale prosjekt som det ikke er funnet 
plass til på investeringsplanen for kommende år forskjøvet ut i tid. 
 
 
 
Konklusjon: 
Kapittel 5.4 Anlegg oppdateres i henhold til aktivitet siste året, samt i tråd med 
Kommunedirektørens kommentar til de innkomne innspill.  
 
Søknader om spillemidler prioriteres i henhold til oppdatert handlingsprogram. 
 
 
 
Lillehammer,  7.1.2020 
 
 
Tord Buer Olsen Geir Fevang  
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 


