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Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Nes kommune 2018-
2030. Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram til offentlig ettersyn. 

 
Formannskapet i Nes kommune vedtok 24. januar 2017 oppstart av arbeid med kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Samtidig med varsel om oppstart legges forslag til 
planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 
Formannskapets enstemmige vedtak i saken lød som følger: 
 
«Det varsles om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram for kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og 
bygningslovens §§ 11-12 og 11-13» 
 
«Nytt kulepunkt 3.2 
- Være pådriver for å utvikle attraktive utearealer ved skoler og barnehager – det vil si 
grønne arealer som egner seg til læringsarena for fysisk aktivitet.» 
 
Om planarbeidet 
Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig 
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det viktige 
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige.  
Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig plan for å kunne søke 
om spillemidler.  
 
Planen vil bli behandlet i 2017 og gjeldene fra 2018.  
 
Gi innspill 
Vedlagt følger tilhørende dokumenter for offentlig ettersyn av forslag til planprogram, samtidig 
ved varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2018-2030. 
  



 

 

 
Eventuelle uttalelser bes gitt innen 30. mars 2017. Eventuelle uttalelser sendes til Nes kommune, 
pb. 114, 2150 Årnes eller postmottak@nes-ak.kommune.no.  
Merket med saksnummer 2016/1291. 
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