
 

 

 
 
                               
 

 
 
 
 
Innledning om kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
Muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv bidrar til å gjøre Hole til en attraktiv 
kommune hvor innbyggerne er aktive.  
 
Dette er en langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. Planen skal også ta for seg 
utviklingstrekk, mål og strategier for idrett og friluftsliv.  Brukere av planen er politikere, 
administrasjonen, idrettsorganisasjoner og engasjerte innbyggere. Planen er en forutsetning for at 
aktører i Hole kan søke om spillemidler.  

Planprogrammet 
Planprogrammet skal være grunnlaget for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet. Hensikten med planprogrammet er å styrke tidlig medvirkning og sørge for gode prosesser. 
 
Planprogrammet forteller om formålet, forslag til hva planen skal omfatte, 
hvem som skal være med og organisering av arbeidet, aktuelle rammer og føringer, samt 
framdriftsplan. 
 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, slik at alle interesserte får mulighet til å 
komme med innspill og synspunkter tidlig i prosessen, før det blir trukket 
noen konklusjoner. 

Organisering og medvirkning 
Prosessen er viktig for planens kvalitet. En god plan er ofte et resultat av en planprosess der alle 
involverte har deltatt på en slik måte at de får et eierforhold til planen. Da blir planen ofte et bedre 
redskap for å nå de målsettinger kommunen setter for området. Hole Idrettsråd og flere idrettslag 
har sagt seg villige til å bidra aktivt i planprosessen. Kultur og fritid vil opprette en arbeidsgruppe for 
arbeid med planen. Det er et mål å få bred representasjon i arbeidsgruppen av både organisert og 
uorganisert aktivitet innen idrett og fysisk aktivitet. Arbeidsgruppen vil arbeide med planforslag i tråd 
med planprogram. 
 

 

 

Planprogram 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

2019 – 2025 
 



Politisk styringsgruppe  Levekårsutvalget 
 

Arbeidsgruppe 
 

Tjenesteleder Kultur og fritid 
Representanter med ansvar for skole og folkehelse 
Hole Idrettsråd 
Representanter både fra idrettslag, uorganisert fysisk aktivitet og 
herunder friluftsliv. 
Representant fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Medvirkning Planprogrammet sendes på høring med ønske om tilbakemelding på 
valg av temaer i kulturplanen til: 

• lag og foreninger innen idrett og fysisk aktivitet som mottar 
tilskudd 

• Kommuner i Ringeriksregionen og Buskerud 
Fylkeskommune 

• Kommunens tjenesteområder 
• Idrettsrådet, Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Alle innbyggere blir holdt løpende orientert i prosessen 

gjennom kommunens hjemmeside og facebook 
• Alle som ønsker skal få mulighet til å gi innspill  

Forankring og avgrensning 
Arbeidet tar utgangspunkt i Kulturdepartementets veileder for kommunal planlegging for idrett og 
fysisk aktivitet. 
 
Sentrale begreper 
Idrett 
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 
Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 
aktiviteter preget av lek. 
Idrettsanlegg og spillemiddelfinansiering av anlegg 
Det redegjøres for ulike typer anlegg i spillemiddelordningen; nærmiljøanlegg, ordinære anlegg og 
nasjonalanlegg. Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være 
innarbeidet i denne planen eller planens handlingsprogram som rulleres årlig. 
 
Andre lover og sentrale føringer 

• Folkehelseloven  
• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
• Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud 
• Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid 
• Stortingsmelding 26 – Den norske idrettsmodellen 
• Friluftslivsmeldingen — Natur som kilde til helse og livskvalitet 
• Handlingsplan for friluftsliv 
• Folkehelsemeldingen 

 
 
 
 



Kommuneplanens samfunnsdel om idrett og fysisk aktivitet 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030) ligger ute til høring med følgende føringer; 
 

• Hole kommune har flere kvaliteter i form av gode natur-, kultur- og fritidsmuligheter og er i 
dag et attraktivt sted å bosette seg.  

• Folkehelseprofilen viser at helsetilstanden i Hole er like god eller bedre enn 
landsgjennomsnittet på de fleste områder, og befolkningsundersøkelser viser at innbyggerne 
opplever høy grad av trivsel og tilhørighet.  

• Hole har i dag mange aktive, sterke, selvstendige og handlekraftige innbyggere som utgjør en 
viktig ressurs. 

• Hole kommune skal styrke samarbeidet mellom kommune, næringsliv, frivillighet, utdanning 
og forskning. 

• Boligområdene skal utformes med trygge og gode oppvekstsvilkår, leke- og møteplasser og 
mulighet for fysisk aktivitet. 

• Fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnets ressurser. 
• Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud.  
• Bærekraftig planverk for friluftslivet, skjøtsel av friluftsområder og naturopplevelser.  
• Tilrettelegge for aktivt friluftsliv og naturopplevelser for alle.  
• Forvalte marka i tråd med Markalovens formål.  
• Sørge for allmenn tilgjengelighet til fjorden og strandsonene.  
• Sikre arealer og planlegge for gode grøntområder, friluftsområder, møteplasser og 

infrastruktur som er tilgjengelig for alle.  
 
 
 Forholdet til andre planer i Hole kommune 

• Kommuneplan 
• Økonomiplan 
• Oppvekstplan 
• Folkehelseplan 

 
Planverk innen kulturområdet 

• Temaplan for kulturminner 
• Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
• Kulturplan 

Aktuelle temaer  
• Målsetting for folkehelse relatert til fysisk aktivitet. 
• Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

• Statusvurdering av ulike befolkningsgruppers aktivitetsnivå i 
et folkehelseperspektiv. 

• Behovsanalyse for anlegg og annen tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle 
• Vurdering av behov for anlegg og annen tilrettelegging for fysisk aktivitet 

ut fra forventa folkevekst på Sundvollen. 
• Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 
• Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. 
• Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. 
• Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 
• Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte 

anlegg. 



• Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 
• Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for 

planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå. 

• Vurdering av erstatning for stier, turveger og skiløyper og andre anlegg som 
ødelegges eller forringes av ny E 16 og Ringerikesbanen, herunder vurdere en 
samlet plan for friluftslivets ferdselsårer i kommunen. 

• Vurdering av behov for utearealer, anlegg og annen tilrettelegging for fysisk aktivitet i 
tilknytning til skolene ut fra behovet for mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. 

Disposisjon 
 
1. Forord 
2. Sammendrag 
3. Innholdsfortegnelse 
4. Innledning og bakgrunn for planen 

- Henvisning til formelle krav til 
- Kommunal planlegging 
- Kommunens mål  

5. Utviklingstrekk i kommunen 
- Relevant informasjon fra kommuneplanen samfunnsdel 
- Demografiske data og Utviklingstrekk innenfor helse- og oppvekstsektoren. 
- Vei og bane 
- Endringer i skolestruktur 

6. Kommunens idretts og friluftspolitikk 
- Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet 
- Partnerskapsavtaler 
- Hole Idrettsråd 
- Tilskuddsordninger 
- Virkemidler for anleggsutvikling 

7. Resultatvurdering av forrige plan 
8. Forhold til andre deler av kommuneplanen 

- Herunder kommunens folkehelsepolitikk og sambruk av friluftslivets ferdselsårer og 
tilrettelegging for gange- og sykling som transportform. 

9. Planprosessen 
- Prosessen beskrives.  

10. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen 
- Oversikt og vurdering av idrettslige og andre fysiske aktiviteter, herunder 

friluftsaktiviteter og anlegg.  
11. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov 

- Vurderingen av aktivitetssituasjonen skal presenteres som et grunnlag for behovene 
for både organisert og uorganisert aktivitet foreslått i tiltaksplanen. 

12. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 
13. Langsiktig del 

- Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv. 
14. Kart 

- Kart som viser ulike typer anlegg og områder inngår som en del av plan for idrett og 
fysisk aktivitet.  



Framdriftsplan 
- Oppstart planarbeidet høsten 2018 
- Planprogram legges til offentlig høring med seks ukers frist 
- Arbeidsgruppe arbeider med planforslag 
- Forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet høsten 2019 
- Plan for idrett og fysisk aktivitet legges ut til høring høsten 2019 
- Ferdig plan vedtas av Kommunestyret  
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