
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutviklings behandling i møte 14.01.2020 sak 1/20: 
Ane Solstuen (MDG) fremmet følgende forslag: 
«Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 fram en sak om innmelding i WHOs norske nettverk 
"Sunne kommuner", som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av neste plan».  
 
Marius Sunde (MDG) fremmet følgende forslag: 
 
1. De som jobber med kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i kommunen  oppfordres til 

å gjennomgå e-læringskurset «Den gylne pennen».  
Det oppfordres i forbindelse med hovedrevisjonen av Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i 
2021 at klarspråk benyttes. 

 
2. Kommunen skal registrere omfanget av natur som berøres under utbygging av anlegg for fysisk 

aktivitet og naturopplevelse.  
Det skal utredes områder som kan føres tilbake til naturen for å erstatte uttakene som gjøres i 
forbindelse med anleggsarbeidene i handlingsplanen.   

 
3. Forslag til uprioriterte saker:  

- Vingar: Få med idrettslaget og lokale sponsorer og etablere en «gaming arena» i gamle 
  «jokern» på vingar.  
- Vingar-Leirvika: Tursti fra skogsvei på Kastrudvegen til Vingar skole. 

 
Forslag nr. 2 ble trukket. 
 
Votering: 

1. Solstuens forslag ble enstemmig vedtatt. 
2. Sundes forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt 
3. Sundes forslag nr. 3 ble vedtatt mot 1 stemme 
4. Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
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 
3. Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 fram en sak om innmelding i WHOs 

norske nettverk "Sunne kommuner", som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av neste 
plan. 

4. De som jobber med kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i kommunen  
oppfordres til å gjennomgå e-læringskurset «Den gylne pennen».  Det oppfordres i 
forbindelse med hovedrevisjonen av Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i 2021 at 
klarspråk benyttes. 

5. Forslag til uprioriterte saker:  
- Vingar: Få med idrettslaget og lokale sponsorer og etablere en «gaming arena» i gamle 
  «jokern» på vingar.  
- Vingar-Leirvika: Tursti fra skogsvei på Kastrudvegen til Vingar skole. 



 
 


