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Bakgrunn 
 
I henhold til vedtatt planstrategi for Eigersund kommune (KS 
31.10.2016) skal plan for kultur-, idrettsanlegg og fysisk aktivitet 
revideres.  
Det er et krav fra Kulturdepartementet at for å kunne søke om 
spillemidler, så skal det aktuelle anlegget inngå i en kommunal plan 
som er underlagt politisk styring i kommunen. En slik anleggsplan 
inngår som en del av planen, heretter kalt Plan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet. Merk: Kulturbygg vil kun omtales 
under planens anleggsdel. Kultur utover bygg og fasilitet skal 
behandles i egen plan.  
 
Utarbeidelse av planen følger Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), herunder § 5-1 og 5-2 
om medvirkning, høring og offentlig ettersyn. 
 
 

Formål og hensikt 
 
Kommuneplanen ble sist revidert i 2010, med gyldighet i perioden 
2010 – 2020. Det er nå nødvendig å revidere planen, samt å gjennomgå 
status og behov for anlegg. 
Dette arbeidsdomumentet skal fungere som en oversikt over hvilke 
tema som skal belyses i planarbeidet, samt beskrive deltagelse, 
organisering og framdriftsplan. Gjennom høringen opprettes 
kommunikasjon med lag og foreninger, lokalsamfunn, 
sektormyndigheter, politikere og kommuneadministrasjon. Innkomne 
innspill vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av planen. 
Detaljert behov for undersøkelser, medvirkning og 
innbyggerinvolvering vil bli ytterligere kartlagt i oppstartsfasen i 
planarbeidet. 
 
Planen skal ta for seg en anleggsdel, som omfatter idretts-, 
frilufts-, og kulturbygg. I tillegg skal planen være et overordnet 
politisk styringsdokument, og danne grunnlag for det adminiatrative 
arbeidet på området. Herunder skal tilrettelegging, tilgjengelighet, 
tilbud og behov kartlegges og beskrives. Mål, strategier og 
satsningsområder innenfor planområdet skal utdypes, og politiske 
prioriteringer på både kort og lang sikt skal synliggjøres. 
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Det videre planarbeidet skal tilrettelegge for at alle innbyggerne i 
Eigersund kommune skal ha best mulig forutsetning for å drive med 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet igjennom en helhetlig 
anleggs-, tilretteleggings- og aktivitetspolitikk for følgende 
områder: Organisert idrett, friluftsliv og egenorganisert aktivitet. 
 
 

Mandat    
 
Revidere eksisterende Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2010-
2020 og utarbeide ny Plan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 2021 - 2028. 
 
 

Premisser, innhold og planavgrensning  
 
Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal være en 
tematisk plan innenfor samfunnsplanlegging, og avgrenses til å 
omhandle idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen vil legge 
føringer for fremtidig planlegging, uten at den er juridisk bindende 
når det gjelder disponering av arealer. Eventuelle arealvurderinger 
som gjøres i planen må derfor tas inn i Eigersund kommunes 
arealplan, alternativt reguleringsplaner, for å få rettsvirkning.  
 
Planen er retningsgivende for prioriteringer, men må sees i 
sammenheng med den totale økonomiske situasjonen til kommunen. 
Trender og utviklingstrekk innen aktivitet og anlegg, både nasjonalt 
og lokalt, vil danne føringer for satsingsområdene i planen. 
Planforslaget skal blant annet inneholde følgende, etter krav fra 
kulturdepartementet:  
 
• Målsetning for Eigersund kommunes satsing på idrett og fysisk 
aktivitet.  
• Målsetning for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett 
og fysisk aktivitet.  
• Resultatvurdering av gjeldende plan med statusoversikt.  
• En vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og 
aktivitet i Eigersund kommune.  
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• En redegjørelse for sammenhengen med andre relevante og førende 
planer i Eigersund kommune.  
• Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av 
idretts- og friluftsanlegg.  
• En oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og 
vedlikehold av de planlagte anleggene.  
• En uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet i Eigersund kommune.  
• Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for 
friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder i 
relevante kart. 
 
Det vil bli foretatt utredninger som trengs for å framskaffe 
nødvendig informasjon. 
 
 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer 
 
Utformingen av statens politikk på feltet idrett og fysisk 
aktivitet, herunder friluftsliv, er fordelt på tre departement:  
 
• Kulturdepartementet har ansvar for utforming av politikk på 
idrettsområdet. 
• Klima- og miljøverndepartementet har ansvar for utformingen av 
politikk på friluftsområdet. 
• Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for utforming av 
politikk for statens helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 
Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom 
stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, 
bestemmelser for tilskuddsordninger m.v. Fylkeskommunen legger 
føringer gjennom sin regionale kulturplan. 
 
Gjeldende planer/meldinger: 
 

• Sammen om aktive liv Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 - 
2029 

 
• Den norske idrettsmodellen Stortingsmelding 

 
• Natur som kilde til helse og livskvalitet Handlingsplan for 

friluftsliv 
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• Regional kulturplan for Rogaland 

 
• UTE i Rogaland Regionalplan for friluftsliv og 

naturforvaltning 
 

• Regionalplan for folkehelse i Rogaland 
 

 
• Eigersund på veg mot 2030 Kommuneplan for Eigersund kommune 

2018 - 2030 
 
 
 

Organisering og medvirkning 
 

Det nedsettes en arbeidsgruppe med representant fra kulturkontoret 
som leder, og med faste deltakere fra plankontoret, idrettsrådet og 
teknisk avdeling. Rådmannens ledergruppe vil fungere som 
styringsgruppe.  
 
Til flere av møtene inviteres andre involverte aktører/enheter som: 
Folkehelsekoordinator, oppvekstkoordinator, flyktningetjenesten, 
friluftsrådet, ungdomsrådet og frivilligsentralen. Idrettsrådet får 
en sentral rolle i planarbeidet, og skal sikre ivaretagelse av den 
organiserte idretten. Allmøter med organisert idrett vil vurderes.  
 
Det er særs viktig at unge stemmer blir en del av planarbeidet, og 
det skal arrangeres temamøte med representanter for barn og unge.  
I følge plan- og bygningsloven § 5-1 skal enhver som fremmer 
planforslag, legge til rette for medvirkning. Det legges opp til 
dialogmøter med sentrale aktører underveis i planprosessen for å 
diskutere mål og satsingsområder innen planområdet. Innspill skal 
kunne leveres digitalt via kommunens hjemmeside. 
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Fremdriftsplan 
 
 
 

                 

                      

      
 

September 
2020 

Arbeidsdokument 
ut på høring 

Oktober 
2020 

Høring 

November  
- august 

2021 

Bearbeiding av 
plan 

August 
2021 

1. 
gangsbehandling 

 August - 
september 

2021 

Offentlig 
ettersyn 

August - 
november 

2021 

Bearbeiding av 
planen etter 

høring 

November 
2021 

2. 
gangsbehandling 

November 
2021 

Kunngjøring 
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