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Svar - Høringsbrev planprogram for kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse – Hovedrevisjon 
 
Viser til høring av planprogram, med frist 30. mars 2023.  
 
Lillehammer kommune har gjort et godt arbeid med planprogrammet for hovedrevisjon av 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 
 
Innlandet fylkeskommune har følgende innspill:  
 
Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft  
 
Planprogrammet bør synliggjøre hvordan det skal arbeides med FNs bærekraftsmål.   
Slik jobbes det med bærekraftsmålene i Innlandet fylkeskommune.   
 
https://www.ks.no/fagomrader/barekraftsmalene/barekraftsnettverket/ 
 
  
Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og det blir viktig å 
finne en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. De tre bærekraftperspektivene 
henger sammen og er avhengig av hverandre.  
  
 

  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/fns-barekraftsmal/
https://www.ks.no/fagomrader/barekraftsmalene/barekraftsnettverket/
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Eksterne faktorer 
Under pkt. om utløsende eksterne faktorer står det at: Det er behov for oppdatering av 
planen fordi det er kommet nye stortingsmeldinger, regionale planer, utredninger og andre 
sentrale og regionale føringer siden forrige hovedrevisjon. 
Fra Innlandet fylkeskommune nevnes følgende: 
   
Innlandsstrategien   
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-
folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/ 
 
Regional Plan for det inkluderende Innlandet, 2023 - 2026  
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-
for-det-inkluderende-innlandet/ 
 
Regional plan for klima, energi og miljø 
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-
for-klima-energi-og-miljo/ 
 
Kulturstrategi for Innlandet fylke  
Kulturstrategi for Innlandet - Innlandet fylkeskommune  
 
Handlingsplan for seksjon idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2021 – 2025  
https://innlandetfylke.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/strategi-og-planer/ 
 
Hovedmål: Innbyggerne i Innlandet er fysisk aktiv hver dag – hele livet.  
Delmål 1:   
Innlandet har et aktivitetsvennlig samfunn, der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå 
og sosial bakgrunn gis mulighet til mangfoldig fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.   
Delmål 2:   
Økt andel av innbyggere i Innlandet oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk 
aktivitet.   
   
Seksjon idrett har også et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet: 
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0f0e3e8d-d312-40a7-b270-
67fbb245a613/kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivtet-i-innlandet_2022docx-002.pdf  
 
Forøvrig bør det vises til lover som: 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (Helse og omsorgsdepartementet, 2011): 
Folkehelseloven bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: å utjevne 
sosiale helseforskjeller, "helse i alt vi gjør" (Health in All Policies), bærekraftig utvikling, føre-
var og medvirkning. 
 
Friluftsloven (LOV 1957-06-28 nr.16): Friluftsloven lovfester allemannsrettens innhold og 
begrensninger og definerer ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten. Formålet med 
friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og å sikre allmennheten fri rett til ferdsel og 
opphold i naturen. Dette for å bevare og fremme muligheter til å utøve friluftsliv som 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktiviteter. 
På bakgrunn av friluftsloven (§ 22) har kommunene et ansvar for å fremme allmennhetens 
friluftsinteresser.  
 
Det bør også vurderes om nasjonale føringer for frivillighet bør nevnes? 
Stortingsmelding 10: Frivilligheten – sterk, selvstendig, mangfoldig – Den statlige 
frivillighetspolitikken 
 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-det-inkluderende-innlandet/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-det-inkluderende-innlandet/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo/
https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/kulturstrategi-for-innlandet/
https://innlandetfylke.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/strategi-og-planer/
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0f0e3e8d-d312-40a7-b270-67fbb245a613/kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivtet-i-innlandet_2022docx-002.pdf
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0f0e3e8d-d312-40a7-b270-67fbb245a613/kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivtet-i-innlandet_2022docx-002.pdf
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Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner (Senter for forskning på 
sivilsamfunn og frivillig sektor). 
 
Anleggsutvikling:  
  
Minner om kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet.  
  
Fylkeskommunen sin veiviser for anleggsutvikling i Innlandet  

1) Lokaliser anlegg etter en behovs- og helhetsvurdering, i samarbeid mellom 
kommunen,   
organisasjoner og lokalmiljøet.  

2) Nasjonale og regionale publikumsrettede anlegg lokaliseres ut fra en 
helhetsvurdering basert på anleggstype, tilknytning til idrettslag, kollektivknutepunkter 
og senterstruktur. Dette gjøres i samarbeid mellom kommunen, organisasjoner og 
lokalmiljøet. Etterstreb gjerne interkommunalt samarbeid.  

3) Vurder alltid om aktivitetsområdet kan tilrettelegges for flere ulike typer aktiviteter. 
Vurder også sambruk og samlokalisering med skoler og eksisterende anlegg. 
Området bør være tilpasset landskap og natur.  

4) Vi prioriterer arealer for bevegelsesglede for barn og unge i nærmiljø og skoler.  
5) Tilstreb universelt utformede og godt tilrettelagte utendørs- og innendørs-områder og 

anlegg i og rundt byer og tettsteder.  
6) Anlegg skal være miljøvennlige og energieffektive, samtidig som de ivaretar et godt 

innemiljø.  
7) Aktivitetsområder/-anlegg bør oppleves som engasjerende og inviterende med lav 

terskel for 
deltakelse i trygge omgivelser.  

8) Prioriter løsninger som gir korte gang- og sykkelavstander og en effektiv samordning  
mellom miljøvennlige transportvalg., Friluftslivsområder og utfartsområder med stor  
bruk bør ha god kollektivdekning og parkeringsmuligheter for sykkel og bil. Vurder om 
det  
bør bygges forenklede gang- og sykkelveier.  

9) Ivareta allemannsretten i utmark. Vern om grønne strukturer med varierte 
naturkvaliteter og  
arealer egnet for naturopplevelser, idrett og fysisk aktivitet i byer og tettsteder.  

10) Skilt og merk ferdselsårer for daglig fysisk aktivitet og aktiv forflytning i og mellom 
byer,   
tettsteder og aktivitets- og friluftslivsområder.  

 
  

 
Vi ønsker lykke til med endelig utarbeidelse av planen! 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjersti Rønning Huber 
seniorrådgiver idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/
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