
PLANARBEIDET I KOMMUNEN –
HVORDAN HENGER DET SAMMEN OG 
NÅR MÅ IDRETTSRÅDET KJENNE SIN 
BESØKELSESTID

FRODE ELIAS SYNNES

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS



PREMISSAR FOR INNLEGGET:

• Når eg snakkar om kultur, så er det «det utvida kulturbegrepet» eg tenker. 

Altså at idretten er ein del av kulturen ute i kommunane og lokalsamfunna. 

Denne premissen har lagt til grunn sidan dei første kulturmeldingane kom på 

1970-talet.

• Idrett inkluderer også arbeid med friluftsliv og fysisk aktivitet.



DEL 1: KVA NYTTE HAR KOMMUNEN AV Å SAMARBEIDE 
MED IDRETTSRÅDET – OG KVA NYTTE HAR IDRETTSRÅDET 
AV DET?

• Tradisjonelt kommunalt engasjement.

• Dagens kommunar, ein samfunnsaktør. Etter Plan- og bygningslova skal kommunane:

• «sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan 

oppgavene kan løses». 

Dette inkl. å:

• «legge til rette for god utforming av omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og 

levekår»

• «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller»



Muleg scenarie for framtidig samarbeid: frå «finansielle 

spleiselag» til å:

• utvikle felles problemforståing med felles mål?

• samarbeide om å nå felles utfordringar og mål?

• samspele i utviklinga av nye og tilpassing av eksisterande anlegg?

• gi premissar inn mot kommunen sine strategiske satsingar?



DEL 2: KVA DELAR AV KOMMUNALT PLANARBEID KAN 
VERE NYTTIG FOR IDRETTEN Å KJENNE TIL – OG NÅR MÅ 
IDRETTSRÅDET VERE «PÅ BANEN»

«Kommunale planar har berre interesse for dei som har vore med og utvikle dei, 

og det er eit fåtall.», forskar frå Høgskulen i Innlandet.

M.a.o. er her store påverknadsmulegheiter.



Enkel illustrasjon av komplisert kommunalt planverktøy:
(kjelde: Ålesund kommune, planprogram, samfunnsdelen)



KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Mulege moment som idrettsråda og idretten kan spele inn i kommunal 

planstrategi:

• Fokus på idretten og friluftslivet si betydning som grunnlag for det gode liv, 

og at dette bør bli prioritert. 

• få inn prinsippet om at samarbeid mellom kommunen og idretten er 

nødvendig for å sikre at innbyggarar, særleg barn og unge, kan få 

mulegheiter å vere fysisk aktive 

• Sikre framtidig areal – i 40 år – slik at idrettslaga har mulegheit til å utvide 

aktivitet, anlegg og område.



Enkel illustrasjon av komplisert kommunalt planverktøy:
(kjelde: Ålesund kommune, planprogram, samfunnsdelen)



KOMMUNEPLANEN - SAMFUNNSDEL

Moment som idrettsråda og idretten kan spele inn i kommuneplanen sin 

samfunnsdel:

• Idrett og friluftsliv viktig grunnlag for det gode liv – integrert del av kommunal politikk.

• Kommunen kan bidra: tilpasse kommunale bygg til ulike brukergrupper og idrettar – meir bruk og 

fleire aktivitetar.

• Idretten ønskjer å samarbeide med kommunen i høve utvikling og realisering av bygg og anlegg 

til felles nytte. Fleirbruk er bra bruk!

• Planlegge ev felles anlegg og område for idretten i kommunen, ev. legge grunnlag for 

interkommunale anlegg.

• Kommunen: lav brukarbetaling i kommunale bygg – frivillige kan med aktivitet framfor dugnad for 

å skaffe inntekter.

• Prinsipp: utvikle felles forståing for korleis samarbeide utforming og bygging av anlegg og 

område.



Enkel illustrasjon av komplisert kommunalt planverktøy:
(kjelde: Ålesund kommune, planprogram, samfunnsdelen)



KOMMUNEPLANEN – AREALDEL

Moment som idrettsråda og idretten kan spele inn i kommuneplanen sin samfunnsdel:

• Sikre eksisterande areal som er avsett til idrett og friluftsliv.

• Sikre framtidig areal – 40 år fram i tid – slik at idretten kan utvide aktivitet, anlegg og område 

om / når behov ein gong i framtida. Om ein ikkje klarer tenke mange år fram i tid, vil kanskje 

anlegget om 30 år vere bygd inne av andre bygg og installasjonar, ergo er det viktig å prøve 

tenke på lang sikt.

• Sikre tilkomst til anlegg og område via:

• gang- og sykkelvegar

• turstiar / trakk

• trafikknutepunkt



Enkel illustrasjon av komplisert kommunalt planverktøy:
(kjelde: Ålesund kommune, planprogram, samfunnsdelen)



REGULERINGSPLANAR – MULEGE INTERESSEPUNKT:

• Nye bustadar ikkje for tett.

• Drenering vekk frå tomt.

• Oppretthalde aktiviteten – også kunne utvikle den.

• Vegetasjon på nabotomter må tåle påkjenning frå idrettsanlegg.

• Tilkomst til idrettsområdet.

• Gang- og sykkelvegar.

• Ev kollektivknutepunkt.

• Nok parkeringsplassar i området – på kveldstid og i helgar.

• Felles ladestasjonar for bilar, sparkesyklar etc.

• De må ha nok lys til å drive aktivitet i den mørke årstida.



Enkel illustrasjon av komplisert kommunalt planverktøy:
(kjelde: Ålesund kommune, planprogram, samfunnsdelen)



ØKONOMIPLAN, BUDSJETT, ÅRLEGE
HANDLINGSPLANAR

Kva kan oppnå ved samspel:

• Finansiering av offentlege bygg - ofte først inn i kommunal økonomiplan.

• Ev. kommunale tilskott til aktivitetar og anlegg.

• Kome tidleg inn i ulike prosessar.

• Få synleggjort kva de jobbar med.

• Bli oppdatert på kva som rører seg i den kommunale sfæren.

• Formelt nettverk inn mot beslutningstakarar.

• Idrettsrådet blir ofte invitert til å kome med råd og innspel til ulike spørsmål, f.eks. prioritering 

av spelemidlar og kommunale kulturmidlar.



TAKK FOR MEG

-

LYKKE TIL!


