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PLANPROGRAM  
 

Innledning  

Dette planprogrammet omhandler revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse 2016-2019.  Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse ble 

første gang vedtatt av Bø kommune i 2010. Det har vært gjennomført hovedrevisjon av planen 

en gang tidligere i 2015. Planens handlingsprogram har vært gjenstand for årlig rullering.  

 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at det skal utarbeides planprogram for 

kommunedelplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 

planprosessen og opplegget for medvirkning. Forslag til planprogram skal sendes på 

høring, og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Planlegging skal være effektiv og 

formålstjenlig og bidra til bedre politisk styring. Planlegging skal ikke være mer omfattende 

enn nødvendig. 

 

Planen skal være et styringsredskap for kartlegging, synliggjøring og vurdering innenfor idrett 

og fysisk aktivitet, og den skal være en del av Bø kommunes overordnede planstrategi. 

Handlingsplanen skal rulleres hvert år og hvert fjerde år skal planen revideres. Planen skal 

underbygge de statlige og fylkeskommunale føringer som gis av kulturdepartementet.  

 

 

Formålet med planarbeidet  

Planarbeidet skal gi en oppdatert langsiktig plan for utvikling av fysisk aktivitet og 

naturopplevelse i Bø kommune. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse skal 

være et verktøy for å styre forvaltning, utvikling og prioritering av anlegg og områder for 

fysisk aktivitet og naturopplevelse, med det formål å opprettholde og styrke befolkningens 

fysiske og psykiske helse.  

 

For at det skal kunne søkes spillemidler til rehabilitering eller bygging av idretts- nærmiljø- 

eller friluftsanlegg stiller Kulturdepartementet krav om at anlegget skal inngå i en kommunal 

plan.  

 

Kulturdepartementet har følgende minstekrav til planen:  

 

 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.  

 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.  

 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt.  



 Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet.  

 Det skal gjøres rede for sammenheng med andre planer i kommunen.  

 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.  

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

 Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov 

for planlagte anlegg og friluftsområder bør framgå av relevante kart.  

 

 

Behov for revisjon  

Den gamle planen er god og vil bli brukt som grunnlag for revidert plan. Mange ting endrer 

seg imidlertid på 4 år slik at det er viktig at planen oppdateres for å gjenspeile de behov vi har 

i dag:  

 

 Revideringen av planen vil avdekke om målene fra forrige plan er nådd og om disse 

målene og satsingsområdene må jobbes videre med, endres eller utvikles.  

 Revisjonen vil gi status og oversikt over hvilke anlegg og aktiviteter som finnes og om 

disse er dekkende for kommunen.  

 Det er vedtatt nye lokale planer og overordna føringer -  deriblant ny arealplan 

 Nye sentrale føringer er kommet gjennom stortingsmeldinger, utredninger og sentrale 

planer.  

 

Opplegg for medvirkning  

Det gjennomføres formelle høringer av planprogram og av planforslaget, med annonsering i 

dagspressen og på kommunens hjemmeside. Aktuelle lag, foreninger, interesse- 

organisasjoner, skoler og grendeutvalg samt aktuelle offentlige og private instanser vil bli 

tilskrevet og oppfordret til å komme med innspill.  

 

Bø idrettsråd er fellesorgan for idrettslagene i Bø kommune. Idrettsrådet har som oppgave å 

samordne, prioritere og fremme idrettslagenes interesser. Det er viktig at idrettsrådet deltar 

aktivt i hele planprosessen. Vi vil også be om innspill fra Nordland Idrettskrets. DNT 

Vesterålen og Vesterålen Friluftsråd vil være viktige bidragsytere når det gjelder 

tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelse.  

 

Bø kommune har fokus på barn og unge i gjeldende plan. Samtlige skoler er høringsinstanser 

og de fleste idrettslagene har barn og unge som sin hovedmålgruppe. Ungdomsrådet blir et 

viktig talerør for barn og ungdom i prosessen og vil bli invitert med. Eldrerådet og Råd for 

funksjonshemmede er også viktige høringsinstanser.  

 

 



 

Fremdriftsplan  

 

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Utarbeidelse av 

planprogram 

    X                   

Politisk behandling 

av planprogrammet 

i formannskapet og 

kommunestyret 

      X                 

Annonsering av 

igangsetting og 

planprogram til 

offentlig ettersyn 

      X                 

Planprogram til 

offentlig ettersyn 

      X                 

Opprettelse av 

arbeidsgruppe 

      X                 

Møter i 

arbeidsgruppe 

        X               

Åpent møte         X               

Utarbeidelse av 

planen 

        X X X X X       

Politisk behandling 

av planforslaget 

                X       

Planforslag til 

offentlig ettersyn 

                X       

Bearbeiding etter 

offentlig ettersyn 

                X X     

Plan til endelig 

behandling i 

formannskapet og 

kommunestyret 

                    X X 

Utsending av 

vedtatt plan 

                      X 

 

 

 



Organisering 

Planarbeidet vil bli utført i regi av Kultur og næringsetaten. 

Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe 

Prosjektledelse: Kultur- og næringsetaten / Hanne Fredheim 

Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal bestå av representanter fra: Kultur, folkehelse, 

skole, teknisk og idrettsråd.   

 

Sentrale og lokale føringer 

 Meld. St. 10 (2018–2019). Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den 

statlege frivilligheitspolitikken  

 Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Om 

friluftsliv.  

 Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. 

 Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018-2022. 

Lokale føringer:  

 Kommuneplan for Bø kommune, samfunnsdelen  

Aktuell statistikk og relevante forskingsprosjekter  

 Ungdata-undersøkelsen vår 2019 

 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bø kommune  

 

Ambisjoner for planrevisjon  

Planarbeidet vil ta utgangspunkt i den eksisterende planen og i stor grad begrenses til å 

gjennomføre nødvendige oppdateringer, slik at vi får en oppdatert plan med et fireårig 

handlingsprogram, i tråd med kravene fra Kulturdepartementet. Planarbeidet må sees i 

sammenheng med Kommuneplanens Samfunnsdel 2014 – 2026 som omhandler overordna 

strategier og mål for Bø kommune. 

Folkehelseperspektivet skal være gjennomgående i planen. Vårt mål er å stimulere til økt 

aktivitet blant inaktive og å nå nye brukergrupper. For å få dette til må vi ha fokus på 

lavterskelaktivitet og egenorganisert aktivitet.  I arbeidet må vi tilegne oss kunnskap om 

hvordan aktivitetsprofil og bruk av anlegg og områder har sammenheng med bl.a. alder, 

kjønn, sosioøkonomisk status, fysisk og psykisk funksjonsevne samt etnisk bakgrunn. Vi må 

også ha kunnskap om det arbeidet som gjørs i frivillig sektor, da en stor del av arbeidet 

knyttet til fysisk aktivitet og naturopplevelse gjøres der. 

 


