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Innledning 
Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og kultur er hjemlet i plan - og Bygningsloven § 4-1. I henhold til 

§11- 1 kan det utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, tema eller virksomhetsområdet. 

Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og kultur er en tematisk plan som ivaretar kommunens egne, 

men også regionale og nasjonale interesser.  

Ved utarbeidelse av kommunedelplaner gjelder de utredningskrav og prosessregler som er fastsatt i 

plan og bygningsloven. I henhold til § 4-1 skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behov for utredninger. Forslag til planprogram skal 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 

kunngjøring av planarbeidet.  

Formål med planen 
Kulturlivet i kommunen skal belyses og løftes frem. Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og kultur skal 

ta utgangspunkt i Kvænangen kommunes langsiktige mål: «Å skape et aktivt og godt leve- og bomiljø 

der alle får ansvar. Utvikle det kommunale kultur- og fritidstilbudet som et sentralt element for 

levevilkår og velferd, og vurdere konsekvensene for nærmiljøet i alle tiltak og sammenhenger.» 

Selv om dokumentet ikke er juridisk bindende, er kommunedelplanen et politisk dokument, et 

styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området. Den skal legge grunnlaget for en 

behovsstyrt utvikling og prioritering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og aktivitets- og friluftsområder 

i kommunen. 

Årlig fordeles spillemidler til kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og 

utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Planen skal dekke kulturdepartementets krav til 

plangrunnlag for at kommende anlegg og anleggsrehabiliteringer kvalifiserer for spillemiddeltilskudd. 

Disse kravene listes opp i kapittelet Overordnede føringer. Bygging av anlegg står sentralt i utarbeidelse 

av denne planen. Det samme gjør tilrettelegging av områder, rehabilitering og bedre utnyttelse av 

eksisterende anlegg. Gjennom plan skal det avdekkes om det finnes udekte behov, avklare om disse 

kan dekkes og utarbeide strategier for hvordan dette eventuelt kan gjennomføres. 

Avgrensinger  

Kommunedelplanen for Idrett, friluftsliv og kultur skal ta for seg alt innen temaet. Kulturminner blir 

holdt utenfor denne planen da den er ivaretatt i egen kommunedelplan for kulturminner. 
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Overordnede føringer 
Ved utarbeidelse av kommuneplaner må det tas hensyn til lover og forskrifter, stortingsmeldinger, 

regionale- og lokale planer, retningslinjer og rundskriv. 

Kulturdepartementet har følgende minstekrav til planens innhold: 

o Målsetting for kommunens satsing på idrett og friluftsliv 

o Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer 

o Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. 

o Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

o Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. 

o Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 

o Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg. 

o Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 

o Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov 

o planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 

Nasjonale føringer  

o Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

o Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet 

o Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Folkehelsemeldingen - mestring og muligheter 

o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015  

o Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020  

o Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder fra Kulturdepartementet, 2014)  

o Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 

o Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

o Lov om friluftslivet  

o Lov om forvaltning av naturens mangfold  

o Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

o Lov om folkehelsearbeid  

Regionale føringer  

o Fylkesplan 2014-2025 

o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

o Regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet for Troms 2016-2027   

o Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

o Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/fylkesbibliotek/plan-og-utvikling/
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o Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 

o Strategi for visuell kunst i Nord-Norge - Nordnorsk kunstliv mot 2020 

o Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014  

o Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020 

Kommunale føringer 

o Planstrategi Kvænangen kommune 2016-2019 

o Kommuneplanens samfunns- og arealdel. 

o Vedtak om friluftskartlegging for Kvænangen kommune, Formannskapet 28.09.11 (sak 53). 

Behov for utredning 
I arbeidet med kommunedelplanen vil friluftsområdene i kommunen måtte kartlegges, herunder 

foreta en vurdering av hvilke områder som skal prioriteres for gjennomføring av tilretteleggingstiltak 

(for friluftslivet generelt og med tanke på universell utforming). Ved vurdering av tilretteleggingstiltak 

må det også tas hensyn til spesielt sårbare områder, som viktige naturtyper eller artsforekomster. 

Veiledere 

o Kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, 30.05.17 

o Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, 2013 

Organisering, medvirkning og prosess  

Organisering  

Avdeling for næring, utvikling og teknisk tar oppgaven med å utarbeide planprogram og organisere 

prosessen for utvikling av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og kultur. Det legges opp til interne 

drøftings- og innspillsrunder i prosjektgruppa bestående av representanter fra aktuelle 

tjenesteområder og avdelinger. I tillegg legges det opp til ei referansegruppe (ekstern) bestående av 

andre sentrale ressurspersoner og representanter fra frivillige lag og foreninger.  

Styringsgruppe: 

Administrasjonssjefens ledergruppe 

Prosjektgruppe (intern) med representanter fra:  

 Seksjon for Teknisk og næring 

 Seksjon for Oppvekst og kultur 

o Barnehage 

o Skole 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1837/den_nordnorske_kulturavtalen_2014-2017-m-vedlegg.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1838/strategi_for_visuell_kunst_nord-norge.pdf
http://www.kvanangen.kommune.no/oppvekst-og-kultur.141114.no.html
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o Kulturkontoret  

o Biblioteket  

o Fritidsklubben 

o Kvænangen ungdomsråd / Nord Troms ungdomsråd 

o Flyktningetjenesten 

 Seksjon for Helse: 

o Helsesøster 

o Fysioterapien 

o Ergoterapi 

o Frisklivssentralen 

 

Følgende vil bli invitert med på en seminardag og oppmøtte vil utgjøre en referansegruppe (ekstern): 

o Rådet for funksjonshemmede 

o Eldrerådet 

o Burfjord Idrettslag 

o Kvænangen Skytterlag 

o Kvænangen Rideklubb 

o Grendeutvalg  

o Bygdelag  

o Trim- og turlag 

o Kvænangen Jeger- og fiskeforening 

o Kvænangen Scooterforening 

o Historielag 

 

Medvirkning  

Jamfør pbl §5-1 legges det opp til en bred medvirkningsprosess hvor alle interesserte og berørte parter 

involveres og får anledning til å komme med innspill både til planprogrammet og selve 

kommunedelplanen. Det vil bli gjennomført både formelle høringer (jfr. Pbl § 5-2), seminar og 

dialogmøter. Medvirkning fra kommunens innbyggere, både som enkeltpersoner og gjennom dialog 

med lag/foreninger blir viktig, ikke minst når det gjelder å avdekke behov, men også i arbeidet med å 

utforme strategier. Dette er avgjørende for at planen skal kunne gjenspeile og reflektere status og 

behov innenfor idrett, friluftsliv og kultur i Kvænangen kommune. 

 

http://www.kvanangen.kommune.no/kulturkontoret.141277.no.html
http://www.kvanangen.kommune.no/biblioteket.142732.no.html
http://www.kvanangen.kommune.no/fritidsklubben.142737.no.html
http://www.kvanangen.kommune.no/ungdoms-sia.382388.no.html
http://www.kvanangen.kommune.no/flyktningetjenesten.392043.no.html
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Fremdriftsplan 

Prosess 
2018 

J F M A M J J A S 

Varsel og oppstart av planarbeidet og vedtak 

om høring av planprogram – Formannskapet. 

(Minimum 6 uker til offentlig ettersyn)  

2
9

.jan
 

        

Oppstart av intern prosess, etablering av 

prosjektgruppa. 

         

Høringsfrist   

1
4

.m
ar 

      

Oppsummering av merknader og 

fastsetting/vedtak av planprogram – 

Kommunestyret. 

   

2
5

.ap
r 

     

Ferdigstille utredning 

(Kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder) 

         

Utarbeiding av planforslag til 1. gangs 

behandling.  

Medvirknings- og samarbeidsmøter med 

berørte parter. 

Seminar 

Dialogmøter  

         

Første gangs høring av kommunedelplan - 

Kommunestyret. 

(Minimum 6 uker til offentlig ettersyn) 

     

2
0

.ju
n

 

   

Høringsfrist        

1
0

.au
g 

 

Sluttbehandling - Kommunestyret 

 

        

2
6

.o
kt 

 


