
 

 

 

 

 

 
 

 

Planprogram for 
kommunedelplan idrett, 
fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2022 - 2023 
 

 
 
 

Mangfold i aktiviteter 

Rælingen kommune 2021 

Vedtatt i kommunestyret 16.06.2021 i sak 51/2021 
 



 
 

 2 

 

Innhold 

 

 

 

1. Innledning ................................................................................................ 3 

2. Utviklingstrekk og temaområder ............................................................ 4 
2.1 Friluftsliv ......................................................................................................... 4 

2.1.1 Dialog og interessegrupper ........................................................................ 4 
2.1.2 Jakt og høsting .......................................................................................... 4 
2.1.3 Statlig sikra friluftslivsområder ................................................................... 4 
2.1.4 Sti- og løypeplan ........................................................................................ 5 
2.1.5 Tilgang til vann/Øyeren .............................................................................. 5 
2.1.6 Dammer..................................................................................................... 5 
2.1.7 Utfartsparkering til Marka ........................................................................... 6 
2.1.8 Park- og grøntområder .............................................................................. 6 

2.2 Idrett ................................................................................................................ 7 
2.2.1 Dagens tilbud – hva kjennetegner idrettskommunen Rælingen? ............... 7 
2.2.2 Driftsmodell for kommunens idrettsanlegg ................................................. 7 
2.2.3 Bruk av kommunale anlegg ....................................................................... 7 
2.2.4 Samarbeid ................................................................................................. 7 
2.2.5 Marikollen idrettspark................................................................................. 8 
2.2.6 Nye idretter ................................................................................................ 8 

2.3 Selvorganisert aktivitet .................................................................................. 8 
2.3.1 Kvalitet i omgivelser ................................................................................... 8 
2.3.2 Nærmiljøanlegg ......................................................................................... 9 
2.3.3 Aktive forflytninger ..................................................................................... 9 
2.3.4 Innovasjon ................................................................................................. 9 

3. Investering, drift og vedlikehold .......................................................... 10 
3.1 Investering .................................................................................................... 10 
3.2 Drift og vedlikehold...................................................................................... 11 

4. Prosess, føringer og medvirkning ....................................................... 12 
4.1 Organisering .................................................................................................... 12 

4.1.1 Politisk organisering .................................................................................... 12 
4.1.2 Administrativ organisering ........................................................................... 13 

4.2 Fremdrift og medvirkning ............................................................................... 14 
4.3 Føringer for planarbeidet ................................................................................ 16 

4.3.1 Lokale føringer ............................................................................................ 16 
4.3.2 Nasjonale og regionale føringer ................................................................... 16 

 



 
 

 3 

 

1. Innledning  
 

Rælingen kommune starter nå opp arbeidet med å revidere kommunedelplan for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplanen skal sikre at utviklingen innenfor idrett 

og friluftsliv er behovsvurdert, planmessig, helhetlig og forutsigbar. Kommende 

kommunedelplan har arbeidstittelen «mangfold i aktiviteter», noe som skal gjenspeile 

variasjonen i tilbudene og bredden i brukergruppene. Denne skal bygge videre på 

forrige kommunedelplan som ble vedtatt i juni 2017, og samtidig sikre ferdigstillelse av 

gjenstående tiltak fra denne planen. 

Planprogrammet er retningsgivende for arbeidet med kommunedelplanen og er en 

«plan for planen». Hensikten er å legge til rette for et godt planlagt arbeid med selve 

planen. 

Planprogrammet beskriver mål for planarbeidet, planprosessen, medvirkning, sentrale 

tema og problemstillinger, behov for utredninger, samt nevner nasjonale og regionale 

føringer for planarbeidet. 

Varsel om oppstart av kommunedelplanarbeidet og utlegging av planprogram til 

offentlig ettersyn blir kunngjort etter politisk førstegangsbehandling. 
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2. Utviklingstrekk og temaområder 
 

Kommunen bruker i all hovedsak begrepene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sitt 

arbeid, og disse begrepene favner bredt. Arbeidstittelen «mangfold i aktiviteter» bygger 

på at kommunen har et potensial i videreutviklingen av bredde i aktivitetstilbudet, 

samtidig som kommunen har mangfold i befolkningen, noe som også er ønskelig at 

skal gjenspeile seg blant de som er aktive. Med bakgrunn i kommunens 

ansvarsområder, ser vi for oss at planen skal ta for seg følgende temaområder: 

 

2.1 Friluftsliv 

 

2.1.1 Dialog og interessegrupper 

Østmarka er et svært populært område for utøvelse av friluftsliv og bruken øker i takt 

med tilflytting. Aktivitetene og interessene er mange og med økt bruk oppstår også 

interessekonflikter på tvers av markas brukere. Kommunedelplanen vil ta for seg noen 

av disse interessekonfliktene og vurdere hvordan dialog, tilrettelegging og samarbeid 

med grunneiere, lag og foreninger kan ivareta alle brukere og interessegrupper på en 

best mulig måte. 

 

2.1.2 Jakt og høsting 

Jakt og høsting er en viktig del av friluftslivet og vil ta en naturlig del i planen. Planen vil 

si noe om kommunens rolle i vilt- og fiskeforvaltningen og hvilke aktører som 

samarbeider og sammen legger grunnlaget for høsting av naturen i kommunen. Planen 

vil også si noe om forvaltningsmål og aktuelle forvaltningstiltak innenfor vilt- og 

fiskeforvaltningen i kommunen. 

 

2.1.3 Statlig sikra friluftslivsområder 

Kommunen har i dag fire statlig sikra friluftslivsområder. Hver av disse områdene har 

en forvaltningsplan, med tilhørende tiltaksplan. Disse planene godkjennes av 

fylkeskommunen og gir grunnlag for å kunne søke om tilskudd til utvikling av 

områdene. Kommunen har i forrige planperiode benyttet tilskuddsordningen aktivt og 

en rekke gjennomførte tiltak er finansiert av tilskudd. Det vil i planen ses på fremtidig 

bruk av tilskuddsordningen, utviklingsmål for områdene, bruk av forvaltningsplanene og 

en vurdering av potensielt nye områder for statlig sikring. 
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2.1.4 Sti- og løypeplan 

Viken fylkeskommune har startet opp prosjektet friluftslivets ferdselsårer, hvor det er et 

mål om at alle kommuner skal delta. Prosjektet skal være et virkemiddel for å 

identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår 

utøvelse av friluftsliv. Rælingen kommune har mottatt tilskuddsmidler for administrativt 

arbeid med prosjektet, som består av to hoveddeler; digitalisering av dagens stier og 

løyper, og en sti- og løypeplan. Oppdatering av stier og løyper digitalt i kommunen har 

vært kontinuerlig arbeid gjennom forrige planperiode. Sti- og løypeplanen anbefales å 

omfatte hele kommunen for å sikre helhetlig utvikling av kommunens sti- og løypenett. 

Temaplanen vil utarbeides parallelt med kommunedelplanen og tilhøre 

kommunedelplanen som et vedlegg. Det vil legges opp til medvirkning fra aktuelle lag 

og foreninger i prosessen. Planen skal både kunne identifisere områder med behov for 

bedre tilrettelegging, samt avgrense områder som ikke bør tilrettelegges. Denne 

planen vil være et godt virkemiddel med tanke på hvilke områder som skal prioriteres 

når det skal gjøres løft som oppgraderinger og lyssetting, og vil danne grunnlag for 

vurdering av videre behov på for eksempel Nordby og ved Stormyra. 

 

2.1.5 Tilgang til vann/Øyeren 

Rælingen kommune grenser mot Øyeren og Nitelva 

i øst. Vannområdene er viktige friluftslivsområder og 

tilgangen til disse områdene har vært fokus gjennom 

forrige planperiode. Det ses på som naturlig og 

opprettholde målet om å bedre tilgangen til Øyeren 

og Nitelva. Kommunedelplanen vil ta for seg 

muligheter for videreutvikling til og langs 

vannområdene. 

 

2.1.6 Dammer 

I den kommende planperioden vil det måtte gjøres 

en rekke investeringer og vurderinger knyttet til 

kommunale damanlegg.  

I 2017 søkte NRV AS om konsesjon til rivning av 

flere damanlegg på Romerike, deriblant på 

Åmotdammen og Ramstadsjøen. Kommunene har 

derfor måttet ta stilling til om de ønsker å overta 

eierskapet av hensyn til friluftslivsinteresser. I det 

nasjonale prosjektet kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder ble begge områder tildelt 

områdeverdi «svært viktig friluftslivsområde» og langs begge vann ligger det tilknyttet 

eiendom som er statlig sikra som friluftslivsområde. Begge områder er tilrettelagt i ulik 
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grad og med bakgrunn i områdenes viktighet for friluftslivet i kommunen ble det vedtatt 

(17.02.2021) at kommunen skal overta tilhørende damanlegg. Vedtakene innebærer 

en betydelig investering knyttet til nødvendig restaurering av damanleggene. 

Vannspeilet i Åmotdammen deles av kommunegrensen mellom Rælingen og 

Lørenskog. Det er vedtatt et likelydende vedtak i Lørenskog kommune for 

Åmotdammen, og de to kommunene vil derfor samarbeide om investeringer og drift av 

damanlegget.  Damsikkerhetsforskriften stiller strenge krav til roller og organisering 

knyttet til drift av damanlegg. Oppbygging av driftsorganisasjon og kompetanseheving 

blir derfor viktig fremover for å kunne tilfredsstille forskriftens krav til drift. 

For å sikre nok vann til snøproduksjon i Marikollen idrettspark utarbeider kommunen 

samtidig en reguleringsplan for området rundt Fjerdingbydammen. Det reguleres for å 

demme opp dagens vannspeil med tre meter. Reguleringsplanen skal opp til 

1.gangsbehandling i 2021 og også her innebærer et eventuelt vedtak en betydelig 

investering og strenge krav til driftsorganisasjon.  

Kommunen er fra før også eier av damanlegg på Myrdammen og Skoledammen, disse 

må det også tas stilling til i planperioden. 

 

2.1.7 Utfartsparkering til Marka 

Kommunen har gjennom forrige planperiode hatt stort fokus på tilrettelegging i og 

tilgangen til marka, hvor utfartsparkeringer utgjør en viktig del. I planarbeidet vil det ses 

på hvordan en kan løfte viktigheten av utfartsparkeringer i tilknytning til 

utbyggingsområder og kartlegge hvor behovene for utfartsparkeringer er størst. 

 

2.1.8 Park- og grøntområder 

Kommunen eier i dag en rekke park- og grøntområder rundt om i kommunen. Noen av 

disse er tilrettelagt for bruk og driftes av kommunen, andre tilrettelegges av vel og 

foreninger, mens de fleste av grøntområdene ikke er videreutviklet eller driftet i dag. 

Planen vil ta for seg en kartlegging og en prioritering av disse grøntområdene. 
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2.2 Idrett 

 

2.2.1 Dagens tilbud – hva kjennetegner idrettskommunen Rælingen? 

Som forrige kommunedelplan pekte noe på, hender det at det ikke er korrelasjon 

mellom kommunenes planer og faktisk utvikling. For Rælingens del er det behov for at 

det ses enda nærmere på hvilke tilbud vi har i dag, hvordan oppslutningen er og hva vi 

mangler for å få et enda bedre, og bredere, tilbud. Rett og slett hva som kjennetegner 

idrettskommunen Rælingen i dag og hvor vi vil. Det er ikke en ukjent problemstilling for 

kommune-Norge at det bygges og utvikles anlegg med mer bakgrunn i tradisjon enn 

behov. Dette gjelder for både ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og er også 

viktig for arbeidet med friluftslivsfeltet. 

 

2.2.2 Driftsmodell for kommunens idrettsanlegg 

Det har i forrige planperiode vært jobbet mye med å få en helhetlig og rettferdig drift av 

kommunens idrettsanlegg, som samtidig sikrer kvalitet i drifta i tråd med blant annet 

kvalitetskrav fra leverandører og lovverk. I neste planperiode blir det viktig å få denne 

modellen implementert, noe som forventes å gi resultater allerede fra 2022, da spesielt 

i form av helhetlig drift. Det ses på som svært viktig at ressursene som i dag brukes til 

drift av de kommunale idrettsanleggene benyttes på en mest mulig forsvarlig måte og 

at det er tilstrekkelig kvalitet i drifta av kommunens anlegg. Denne driftsmodellen har 

også til hensikt å sikre forutsigbarhet, både for anleggseier og brukergrupper. 

Prinsippet om å først og fremst ta vare på eksisterende anlegg før man bygger nytt vil 

bli viktig å adressere, og i den forbindelse vil tilstand og eventuelle rehabiliteringsbehov 

bli sentrale temaer å jobbe videre med.  

 

2.2.3 Bruk av kommunale anlegg 

I arbeidet med ny driftsmodell har det også vært naturlig å se på bruken av de 

kommunale anleggene. Fra kommunens side er viktig å optimalisere denne bruken og 

samtidig videreutvikle dialogen med kommunens idrettsaktører. Målet er å skape mest 

og best mulig bruk av tilgjengelige anlegg, samtidig som en får bedre oversikt over 

anleggsbehovene i kommunen. Dette er følgende et godt verktøy for videre arbeid med 

anleggsutviklingen i kommunen. Arbeidet forventes å gi resultater allerede fra 2021, og 

planperioden blir viktig for implementering av denne optimaliserte bruken av anlegg. 

 

2.2.4 Samarbeid 

For å utvikle kommunikasjonen med kommunens idrettslag og øvrige idrettsaktører, er 

det hensiktsmessig at det jobbes videre med roller og forumer for dette. Internt i 

kommunen ses det på som hensiktsmessig at ulike roller i forhold til idretten 

gjennomgås og drøftes, samtidig som det ses på som nødvendig å bli bedre kjent med 
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de ulike aktørene i kommunen, slik at man kan danne grunnlag for en videreutvikling 

av kommunens tilbud. Kommunens rolle som veileder vil også kunne tydeliggjøres ved 

at man er mer synlig for idrettsaktørene. 

 

2.2.5 Marikollen idrettspark 

Med forankring i gjeldende kommunedelplan, samt reguleringsplanen fra 2015, har 

utvikling av Marikollen idrettspark vært en svært sentral del av idrettsarbeidet i 

kommunen de siste årene. Utbyggingen inkluderer både idrettsanlegg, 

parkeringsplasser og annen infrastruktur. Dette er ikke ferdigstilt og arbeidene ventes å 

fortsette de neste årene. Som nevnt under punkt 2.1.6 pågår utarbeidelse av 

reguleringsplan for området rundt Fjerdingbydammen, et prosjekt som henger tett 

sammen med idrettsparken og mulighetene for snøproduksjon. Idrettsparken er også 

nærmeste nabo til Fjerdingby sentrum hvor utbygging også pågår, inkludert både torg 

og grøntområder. I lys av disse pågående prosessene, i kombinasjon med en fortsatt 

utbygging av idrettsparken, er det nødvendig å ta med seg Marikollen som eget 

temaområde inn i ny planperiode.  

Marikollen er et område med et bredt tilbud for både organisert og selvorganisert 

aktivitet hele året. I tillegg er det et viktig utgangspunkt for ferdsel i marka. I 

planprosessen vil det bli jobbet videre med området som en arena for både aktivitets- 

og næringsutvikling. Fokus vil også bli gitt til videreutvikling av organisasjon og 

samarbeid mellom aktører i området.  

 

2.2.6 Nye idretter 

Nye idretter og aktivitetsformer gjør seg stadig gjeldende. I den kommende 

planperioden vil det derfor bli viktig å jobbe med hvordan dette kan tilrettelegges for på 

en god måte. Ett eksempel er datakultur og e-sport. Dette er aktiviteter og miljøer som 

kommunen kan tilrettelegge for gjennom blant annet møtesteder og lokaler. I 

planprosessen vil det også være aktuelt å vurdere om og hvordan slike nye aktiviteter 

kan inkluderes i idrettsmiljøet.  

 

 

2.3 Selvorganisert aktivitet 

 

2.3.1 Kvalitet i omgivelser 

Det er 50 % av barn og unge som driver med organisert aktivitet/idrett. Mange av de 

som driver organisert idrett, er også aktive på egenhånd. Dette betyr at det er en stor 

gruppe barn og unge som ikke er med i organisert aktivitet, og man vet også at mange 

ikke er fysisk aktive på fritida. Noe av nøkkelen for at folk skal være aktive i sitt 

nærmiljø er kvalitet i omgivelsene. Dette kan være tilgjengelighet til ferdselsårer i 
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skogen, men også aktivitetstilbud i boligområder. For å få til dette er det viktig å jobbe 

med stedsutvikling og kvalitet i anlegg og områder, slik at disse innbyr til å være i 

aktivitet. Dette krever at man er fremoverlent og følger med på trender, samtidig som 

man har kontakt med innbyggerne. Videre krever dette også at man tør å se på nye 

finansieringsmetoder og samarbeid.   

 

2.3.2 Nærmiljøanlegg 

Anlegg for selvorganisert aktivitet, ofte kalt nærmiljøanlegg, er anlegg som det er mulig 

å søke om spillemidler til. Skolegårder er blant de viktigste arenaene for fysisk aktivitet 

for barn og unge. Nærmiljøanleggene i Rælingen er som hovedregel knyttet til skoler, 

og kommunen har en egen nærmiljøveileder. I takt med utviklingen lokalt, samt trender 

i aktivitet, blir det viktig å se på den videre utviklingen av nærmiljøanlegg i kommunen, 

og vurdere anlegg som kan gi aktivitetsmuligheter hele året. Derfor vil det i 

planprosessen bli viktig å se på anleggsdekningen for denne anleggskategorien, og 

videre utrede behov og muligheter for utvikling. Planprosessen vil også bli brukt til å 

optimalisere drifta av kommunens nærmiljøanlegg. 

 

2.3.3 Aktive forflytninger 

Hverdagsaktivitet kan sies å være vel så viktig som øvrig trening. Nasjonale føringer 

legger opp til at det må jobbes for å hindre fysisk inaktivitet. For å sikre at det å være i 

fysisk aktivitet er et naturlig valg for befolkningen gjennom hele livet, må det det 

tilrettelegges for at folk kan være aktive i sitt nærmiljø. Et viktig virkemiddel her er å 

tilrettelegge for aktive forflytninger. Arbeidet med dette temaområdet bør sees i 

sammenheng med stedsutviklingen i kommunen. På tvers av fagfelter vil man kunne 

jobbe med å sikre gode muligheter for gående, syklende og andre i alle aldre. 

«Transportveiene» kan både være tradisjonelle og effektive traséer, samt nye og 

spennende omveier.  

 

2.3.4 Innovasjon 

Det er ikke tilfeldig at man fra statlig hold har begynt med tilskuddsordninger for 

innovative anlegg, og iblant annet Danmark har man tilskuddsordninger som legger 
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som krav at anlegg må være innovative for å 

motta tilskudd. Med utgangspunkt i dette kan 

man argumentere for at man strukturelt sett 

ligger langt bak det som etterspørres blant folk, 

og at man på den måten ikke evner å bygge 

anlegg som treffer aktivitetstrendene. Det blir 

også viktig å tilrettelegge for utradisjonelle 

aktivitetsformer i tradisjonelle anlegg. 

Innovasjon er også noe det jobbes med i 

kommunen, og som blir viktig å videreføre inn i 

planprosessen og ny planperiode. Gjennom 

dette temaområdet bør kommunen tilstrebe å 

skape kreative anlegg og områder som 

fremmer bevegelse på nye, uventede og 

morsomme måter. Innovasjon kan, og bør, 

også innbefatte blant annet materialvalg og 

driftsformer.  

 

 

3. Investering, drift og vedlikehold 
3.1 Investering 

For å gjøre prioriteringer i den fremtidige anleggsutviklingen blir det viktig å få belyst 

investerings- og driftsutgifter så tidlig som mulig. Det er derfor ønskelig å legge arbeid i 

kostnadsberegninger/estimater av planlagte tiltak, og jobbe mer med synliggjøring av 

andre økonomiske-/ressursforpliktelser ved utviklingen av anlegg. På denne måten vil 

en skape forutsigbarhet rundt de økonomiske konsekvensene ved hvert tiltak, både på 

kort og lang sikt. Dette kan også sees i sammenheng med forpliktelsene en godtar ved 

å delfinansiere anleggsprosjekter gjennom tilskudd fra spillemiddelordningen, blant 

annet at en plikter å holde et anlegg åpent i 30 år.  

 

Tiltakene i den kommende kommunedelplanen vil som hovedregel være 

kostnadsestimert, slik at man skal kunne se på totale investeringer per år og i perioden 

som helhet. Vurderinger rundt kostnader vil være basert på blant annet erfaringstall, 

kostnader på lignende anlegg i regionen, faglige vurderinger og tilbud fra leverandører. 

Enkelte anlegg vil det være store usikkerheter knyttet til, det vil da opplyses om det. 

Det vil også være anlegg som er så tidlig i utredningsfasen at det er for tidlig å si noe 

om kostnader. 
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3.2 Drift og vedlikehold 

Rælingen kommune eier en rekke anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er 

både ordinære idrettsanlegg som tilfredsstiller krav fra den organiserte idretten, samt 

nærmiljøanlegg for selvorganisert aktivitet. I løpet av forrige planperiode har det blitt 

utviklet en rekke nye anlegg, samt blitt gjennomført rehabiliterings- og 

oppgraderingsprosjekter på eldre anlegg. Videre er det anleggsprosjekter som er 

påstartet, og andre som er i prosjekteringsfasen. Som skissert om investeringer 

ovenfor, planlegges det for nye tilskudd til kommunens anleggsportefølje og disse 

prosjektene vil etter hvert inngå i kommunens drift- og vedlikeholdsansvar. I takt med 

etablering av anlegg utvides dette ansvaret. Samtidig utvikles idrettens krav til 

kvaliteten på tradisjonelle anleggstyper, samt at nye typer anlegg medfører nye 

oppgaver. 

I arbeidet med anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er spillemidler er viktig 

finansieringskilde. Ved å motta tilskudd fra spillemidlene forplikter kommunen seg til å 

holde det aktuelle anlegget åpnet, og herunder drifte og vedlikeholde anleggene i tråd 

med bestemmelsene for ordningen. For ordinære anlegg (f.eks. en kunstgressbane 

eller idrettshall) er dette per dags dato minimum 30 år, mens det for nærmiljøanlegg er 

20 år.  

Drift og bruk av idrettsanlegg er foreslått som temaområde for neste planperiode, og er 

et arbeid som allerede er påstartet i form av ny drift- og bruksmodell for kommunale 

idrettsanlegg. I forlengelse av dette sees det på som hensiktsmessig at drift- og 

vedlikeholdsperspektivet fremgår tydelig allerede i planprosessen. Dette foreslås fordi 

det vil å være et viktig hjelpemiddel for å kunne vurdere muligheter og konsekvenser 

ved å gjennomføre anleggsprosjekter på en helhetlig måte. Her inngår også å 

kartlegge kravene fra særforbund for å kunne avholde kamper og turneringer på 

anleggene og kravene fra overordnede myndigheter til f.eks. klima- og miljøhensyn 

som må imøtekommes. Videre er ressursbehovet for å imøtekomme disse kravene 

vesentlig. Det inkluderer både økonomiske, fysiske og menneskelige ressurser.  

Som en del av planarbeidet bør også eksisterende anlegg i kommunen gjennomgås. 

Vedlikeholdsetterslep er en utfordring mange steder. Spesielt på kostnadskrevende 

anlegg. For å imøtekomme arbeidstittelen «mangfold i aktiviteter» trenger kommunen 

anlegg og områder som fungerer og er imøtekommende. Et ledd i dette er å kartlegge 

drift-, vedlikeholds- og utviklingsbehov, og følgende sikre et godt produkt på 

eksisterende anlegg parallelt med at det utvikles nye.   
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4. Prosess, føringer og medvirkning  
4.1 Organisering 
 

Oversiktene under viser organiseringen av planprosessen. Organiseringen skal sikre 

eierskap og påvirkningsmuligheter, noe som ansees å være suksesskriterier for et godt 

sluttprodukt.  

 

4.1.1 Politisk organisering 
 

 
 

Det vil også bli orienteringer i andre utvalg.  

 

 

 

 

Utvalg for kultur og nærmiljø
Fungerer som politisk referansegruppe. Det vil 
gjennomføres jevnlige møter som tar for seg 
ulike temaområder. Utvlaget kan også delta i 
møter med innbyggere, lag og foreninger.

Kommuneplanutvalget
Legger frem sakene til behandling i 
kommunestyret.

Kommunestyret
Skal legge planprogram ut til offentlig ettersyn, 
fastsette planprogrammet, egge forslaget til 
kommunedelplan ut til offentlig ettersyn og 
vedta planen.
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4.1.2 Administrativ organisering 
 

 
 

Andre kommunale aktører, som f.eks. skoler og barnehager, vil bli involvert ved behov.  

 

 

 

 

 

 

 

Administrativ prosjektgruppe
Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 
ansvarlig for gjennomføring av planarbeidet i sin 
helhet.

Administrativ arbeidsgruppe
Det vil bli egne arbeidsgrupper innenfor temaene 
idrettsbygg, utendørs idrettsanlegg, nærmiljø og 
kvalitet i omgivelser, friluftsliv og økonomi.

Administrativ styringsgruppe
Representant fra kommunedirektørens 
ledergruppe, enhetsledere fra kommunalteknisk

enhet, eiendomsenheten, utbyggingsservice, 
enhet for kultur og fritid, samt planrådgiver.
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4.2 Fremdrift og medvirkning 

Tabellen nedenfor viser en grov fremdriftsplan for planarbeidet frem til 

kommunedelplanen er vedtatt.  

 
Tabell 1: Fremdriftsplan for planarbeidet 

 2021 2022 

         Måned 
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Utarbeide 

planprogram 

                        

Orientere i 

UKN 

 

                        

Politisk 

behandling 

                        

Høringsperio

de 

 

                        

Fastsetting 

planprogram 

                        

Utarbeide 

kommunedel

plan 

                        

Medvirknings

-prosesser* 

                        

Politisk 

behandling 

                        

Høringsperio

de 

 

                        

Politisk 

sluttbehandli

ng 

                        

*Se tabell under 

 

I tillegg til de politiske og administrative prosessene er det lagt opp til en bred 

innbyggermedvirkning i planarbeidet. For idretts- og friluftslivsaktørene legges det opp 

til at henholdsvis idrettsrådet og friluftsrådet skal koordinere og prioritere innspill på 

vegne av sine medlemsorganisasjoner. Rådenes oppgave er å gjøre en helhetlig 

vurdering innenfor sine fagfelt. Administrasjonen vil vurdere egne særmøter med 

idrettslag og foreninger ved behov. Det vil også være svært viktig å inkludere 

selvorganiserte, og både barn, unge, voksne og eldre i medvirkningsprosessene. Plan 

for medvirkning fremgår i tabell 2 nedenfor.  
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Tabell 2: Fremdriftsplan medvirkningsprosesser 

 2021 2022 

Medvirkning juni juli aug sep okt nov des jan feb mars 

Utvalg for kultur og 

nærmiljø -Politisk 

ref.gruppe  

          

Utvalg for klima og miljø           

Orientering politiske 

utvalg 

          

Ungdomsrådet workshop           

Referansegruppe 

friluftsrådet 

          

Referansegruppe 

idrettsrådet 

          

Ungdomsrådet           

Eldrerådet           

Råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

          

FAU og SU ved skolene           

Tjeneste for flyktning og 

inkludering 

          

Åpent møte idretten 

m/idrettsråd og friluftsråd 

          

Møte med grunneiere 

 

          

Folkemøte/ 

spørreundersøkelse 

          

Arb.gruppe idrettsbygg 

 

          

Arb.gruppe nærmiljø 

 

          

Arb.gruppe idrettsanlegg           

Arb.gruppe friluftsliv 

 

          

Arb.gruppe økonomi 
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4.3 Føringer for planarbeidet 

4.3.1 Lokale føringer 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er en av flere kommunale 

planverk, som enten er vedtatt, under utarbeidelse eller planlagt. Planen må på 

bakgrunn av dette samkjøres med kommunens øvrige planer deriblant 

kommunedelplaner for kultur og kulturmiljøer og klima, energi og sirkulær økonomi og 

temaplan for trafikksikkerhet. Videre er spesielt kommuneplanen viktig. Planstrategi 

2020 – 2023 for Rælingen kommune ble vedtatt juni 2020. Denne fastsetter tre 

satsningsområder for ny kommuneplan, der FNs bærekraftsmål skal være grunnlaget. 

Disse satsningsområdene blir viktige for kommunens øvrige planverk i perioden, og for 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det særskilt fokus på målene 

knyttet til «leve og mestre hele livet» og «nærområder med kvaliteter». 

 

 

 
 

 

 

4.3.2 Nasjonale og regionale føringer 

Barn og unge og kvalitet i idrettsanlegg er to viktige fokusområder i norsk 

idrettspolitikk. Spillemiddelordningen er viktig for å få realisert flest og best mulig 
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idrettsanlegg lokalt og regionalt, mens det finnes en rekke dokumenter som er ment å 

sikre bred og økende aktivitet innenfor idrett, selvorganisert aktivitet og friluftsliv. 

Eksempler på dokumenter som er ment å kvalitetssikre idretts- og friluftslivsarbeidet: 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (revideres årlig 

av KUD) 

• St.meld 18: Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet (2015 – 2016) 

• Handlingsplan for friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet (2018) 

• St.meld 26: Den norske idrettsmodellen (2012) 

 

På fylkesnivå er det ikke utarbeidet nytt planverk i etterkant av sammenslåingen til nye 

Viken fylke. Gjeldende planverk er derfor: 

• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – aktivitetsløftet (2016) 

• Handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle, Aktiv i Viken 2021-2022 

 

I tillegg til dokumentene nevnt ovenfor, er det en rekke lover og forskrifter som gir 

føringer for hva man kan få til og hvordan dette må gjøres. Noen av de mest 

fremtredende lovverkene er:  

• Markaloven (lov av 05.06.2009) 

• Naturmangfoldloven (lov av 19.06.2009) 

• Kulturminneloven (lov av 09.06.1978) 

• Plan- og bygningsloven (lov av 27.06.2008) 

• Forurensningsforskriften (lov av 01.06.2004) 

• Likestillings- og diskrimineringsloven (16.06.2017) 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
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