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Fastsettelse av planprogram - Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2022 - 2033 

Kommunedirektøren tilrår kommuneplanutvalget å legge saken fram for 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
1. Planprogram for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 – 2033 

fastsettes slik det fremgår av vedlegg 1. 

2. Kommunedirektørens anbefalinger til videre arbeid gjennomføres i tråd med vedlegg 
2. 

 

Vedlegg 

1 Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2033 

2 Vedlegg 2: Sammendrag og kommentarer til innspill til planprogram for 
kommunedelplan IFF 

 

 

Saksutredning 
 
1. Sammendrag 

Høringsforslag til planprogram for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2022 – 2033: Mangfold i aktiviteter har vært lagt ut til offentlig ettersyn og 
blitt sendt på høring til aktuelle myndigheter og organisasjoner. Oppstart av 
arbeidet med kommunedelplanen er varslet i lokalavisa, på kommunens 



hjemmeside og i sosiale medier. Det kom inn seks innspill. Kommunedirektøren 
har vurdert og behandlet alle innspillene i vedlegg 2.  

Der det er gjort endringer eller suppleringer i ordlyden i forslaget til planprogram, 
er det markert med gult i vedlegg 1.  

Etter kommunestyrets behandling og fastsetting, blir planprogrammet kunngjort og 
publisert, og vil legges til grunn for arbeidet med ny kommunedelplan.  

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

I Kommunal planstrategi for Rælingen (2020 – 2023) (vedtatt 17.06.20) ble det 
vedtatt at kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2028 skal 
revideres.  

Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser om krav til planprogrammet. Jf. 
Plan- og bygningsloven §11-13 skal forslag til planprogram for kommuneplanen 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med minst seks ukers 
høringsfrist. Dette er nå gjennomført og Kommunedirektøren har vurdert og 
behandlet alle innspillene (vedlegg 2).  

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

I PS 15/2021, 24.03.2021, vedtok kommunestyret å sende forslag til planprogram 
på høring og at det legges ut til offentlig ettersyn.  

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Ny kommuneplan er planlagt behandlet av kommunestyret i oktober 2021. 
Kommuneplanen vil legge føringer for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv.  

4. Sakens innhold  

Saken omhandler høringen av planprogrammet, innspillene som har kommet inn 
og vurderingene av disse (selve planprogrammet er beskrevet i PS 15/2021).  

Høringsperioden har vært lagt opp slik at flest mulig skulle ha anledning til å 
komme med innspill til arbeidet med kommunedelplanen. Informasjon om 
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet har vært informert om i 
lokalavisa, og på kommunens facebook og hjemmeside. Det har kommet seks 
uttalelser i høringsperioden: to fra offentlig myndighet og fire fra organisasjoner. 

Vedlegg 2 inneholder en beskrivelse av innspillene som har kommet, samt en 
vurdering av disse. Til de punktene kommunedirektøren anbefaler en endring eller 
supplering til teksten i forslag til planprogram fremgår det i vedlegg 1 med gul 
uthevingsfarge. Alle innspill vil tas med til nærmere vurdering i fortsettelsen av 
planarbeidet.  

I tråd med vedtak fra kommunestyret i PS 15/2021 er flere politiske utvalg og 
organ inkludert i de kommende medvirkningsprosessene. Videre er innspillene fra 
eldrerådet, idrettsrådet og friluftsrådet behandlet. Idrettsrådet og Friluftsrådet har 
startet sitt arbeid som koordineringsorgan ut mot lag og foreninger i kommunen i 
forbindelse med planen. Deres innspill kom før høringsperioden, men er også 
inkludert i vedlegg 2.   

5. Kommunedirektørens vurdering 



 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Fysisk aktivitet kan være en kilde glede, sosialt fellesskap og god helse. Ved å 
tilrettelegge for å drive både lek-, mosjons- og konkurranseaktivitet sikrer man at 
flere kan få positive erfaringer som bidrar til at den enkelte fortsetter å være aktiv 
livet ut. Utvikling av gode anlegg og arenaer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
er viktig for å skape et godt oppvekstmiljø og gode levekårsforhold for 
kommunens innbyggere. Gjennom temaområdene i planprogrammet mener 
kommunedirektøren at kommunen vil kunne tilrettelegge for å skape mange og 
spennende muligheter for innbyggerne til å være i aktivitet. God tilrettelegging for 
fysisk aktivitet kan også virke positivt på innbyggernes psykiske helse. 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Lokalsamfunn kan defineres som et geografisk avgrenset område mellom 
personer som føler tilhørighet til dette området. Det kan være gjennom bosted, 
skoletilhørighet, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, samt andre sosiale møteplasser. 
Mestring av eget liv er viktig i et folkehelseperspektiv, men også hvordan 
lokalsamfunn kan være trygt og sikkert. Frivillighet og aktiv deltakelse i aktiviteter, 
lag og foreninger i nærmiljøet er et verktøy for økt sosial kapital. Mennesker kan 
bli bedre kjent med hverandre, en bryr seg og tar vare på hverandre, samt at en 
inngår i en tilhørighet og skaper seg et sosialt nettverk.  

Et trygt og sikkert lokalsamfunn påvirkes også av det fysiske miljøet. 
Kommunedirektøren mener det er positivt at planprogrammet legger opp til at det 
skal jobbes på tvers av fagområder når tiltak rettet mot alle former for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv skal vurderes og utformes.  

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Flere av temaområdene i planprogrammet retter seg mot tiltak som kan stimulere 
befolkningen til å velge vekk bilen i sin hverdag. Dette er således i tråd med 
kommunens målsetning om å stimulere til økt ferdsel til fots og med sykkel for å 
redusere kommunens CO2-utslipp. 

En viktig del av fagfeltet er friluftsliv. Kommunedirektøren mener at det konkrete 
arbeidet med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av friluftslivsområder i folks 
nærmiljø vil gjøre det mulig for flere å oppleve naturens nytteverdi.  

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Tiltakene i ny kommunedelplan vil kunne medføre kostnader for kommunen, både 
i investering og drift. Slik det fremgår i forslag til planprogram, vil 
kostnadsberegninger ilegges stor vekt i planprosessen. Dette vil skape 
forutsigbarhet i forpliktelser og vil kunne fungere som hjelpemiddel i prioritering av 
anleggstiltak. Planprosessen vil også bli brukt til å vurdere om det finnes andre 
finansieringsløsninger for etablering av anlegg.  

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være et 
styringsverktøy for arbeid innenfor fagfeltet. Det gjelder både for utvikling og drift 
av anlegg, samt hvordan det administrativt skal jobbes med feltet.  

6. Oppsummering og konklusjon 

Forslag til planprogram for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2022 – 2033 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til aktuelle 



myndigheter og organisasjoner. Oppstart av arbeidet med kommunedelplanen er 
varslet i lokalavisa, på kommunens hjemmeside og i sosiale medier. Etter 
kommunestyrets behandling og fastsetting blir planprogrammet kunngjort og 
publisert og legges til grunn for arbeidet med planen.  

Kommunedirektørens vurderinger av innkomne innspill er beskrevet i vedlegg 2. 
Planprogrammet er endret der det har vært nødvendig i tråd med disse 
vurderingene, og kommunedirektøren anbefaler at planprogrammet fastsettes slik 
det fremgår av vedlegg 1.  
 

 

Rælingen, 26.05.2021 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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