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INNLEDNING 

Bakgrunn 
Den forrige kommunale planen for idrett og friluftsliv/nærmiljøtiltak ble først utarbeidet i 

1994, og har siden blitt revidert/rullert i 1996, 1998, 1999 og 2001. Vi har dermed et stort 

behov for oppdatering og revitalisering av en slik plan. 

For å kunne søke om statlige midler (spillemidler) til anleggsprosjekt, er et vilkår at disse er 

med i en vedtatt kommunal plan. Kommunen har de siste årene hatt en ad-hoc-tilnærming til 

disse spillemidlene, med hastige politiske vedtak når behovet for midler har oppstått. 

For utenom vilkår for å få spillemidler, er også behov for en slik plan påpekt i kommunal 

planstrategi 2016-2019 og kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, hvor vi vektlegger 

folkehelse gjennom friluftsliv. Vi har fantastiske forhold for fysisk aktivitet gjennom friluftsliv, 

noe som gir gevinst både for fysisk og psykisk helse. Vi har et stort potensial innenfor det 

tilrettelagte friluftslivet, og aktiv tilrettelegging vil kunne gi folk flest muligheter for fysisk 

aktivitet og bruk av naturen i hele kommunen. 

Dette dokumentet legger rammene for arbeidet med utformingen av en kommunedelplan for 

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planprogrammet er utformet i henhold til plan- og 

bygningsloven § 4-1 andre ledd. 

Planforutsetninger 
Etter plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer legges til 

grunn ved kommunal planlegging. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal 

utarbeides i samsvar med disse. 

Nasjonale føringer 

• Plan og bygningsloven 

• Friluftsloven 

• Folkehelseloven  

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

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

• Meld. St. 26 (2011-2012): Den norske idrettsmodellen 

• St.meld. nr. 39 (2006-2007). Frivillighet for alle 

• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, en satsing på friluftsliv i hverdagen 

• Veileder, Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

• Veileder T-1513, Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-39-2007-/id477331/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-aktivt-friluftsliv/id734341/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder---Kommunal-planlegging-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-V-0798/id764295/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2018-v-0732-b/id2606435/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-unge-planlegging/id668545/


Regionale føringer 

• Fylkesplan 2014-2025 

• Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

o Handlingsprogram, sendes ut på høring høsten 2018 

Kommunale føringer 

• Kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 

• Kommuneplanens arealdel 2013-2023 

• Kommunal planstrategi 2016-2019 

• Folkehelseoversikt 2018-2022 

Planens formål 
Formålet med planen er å sikre en fremtidsrettet og helhetlig utvikling av de fysiske 

aktivitetene i kommunen, med fokus på idrett og friluftsliv. Vi ønsker å tilrettelegge for at alle 

skal ha mulighet til å drive fysisk aktivitet og oppleve naturen etter sine ønsker og behov. 

Planen skal bidra til: 

- Målrettet utbygging, tilrettelegging og vedlikehold av anlegg og områder for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 

- Koordinering av andre tiltak knyttet til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv  

- Dokumentere behov for areal til idrettsaktiviteter, lek og friluftsliv, og samordne 

behovene for disse 

- Bedre grunnlaget for finansiering av utbyggingskostnadene, inkludert grunnlag for 

rutiner for søknader om spillemidler 

- Legge til rette for samhandling mellom kommunen, næringslivet og frivillige lag og 

foreninger 

Kommunens folkehelseoversikt 2018-2022 
Karlsøy kommune har flere områder som skiller seg ut sammenlignet med 

landsgjennomsnittet av positiv og negativ karakter. Et sammendrag av utfordringer som 

kommunen står ovenfor innen folkehelse, viser flere områder hvor fysisk aktivitet kan bidra til 

en positiv utvikling. Dette gjelder økende antall eldre og aldersrelaterte sykdommer, høy andel 

sykefraværsprosent, høy andel uføretrygdede, sosiale forskjeller, dårlig aktivitetsnivå og 

økende andel sykdommer knyttet til livsstil og levevaner (spesielt muskel-/skjelettlidelser og 

overvekt/fedme).  

 

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/fylkesplan/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/118026/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-17-03-20-riktig-layout.pdf
http://www.karlsoy.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.465446.no.html
http://www.karlsoy.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.465447.no.html
http://www.karlsoy.kommune.no/getfile.php/3659540.494.aqvcqsccdw/Kommunal+planstrategi+2016-2019.pdf
http://www.karlsoy.kommune.no/getfile.php/4154651.494.uilnp7zkibpksi/Folkehelseoversikt+2018-2022.pdf


PLANENS INNHOLD 

Med denne planen ønsker Karlsøy å bidra til utvikling av aktivitetstilbudet i kommunen, slik at 

så mange som mulig av vår befolkning kan ha glede av å være i fysisk aktivitet. Det er viktig at 

planen har en handlingsplan for anleggsutbygging, et krav for å kunne søke spillemidler.  

Videre skal også disse temaene inngå: 

 Idrettens samfunnsrolle 

 Friluftslivets rolle og muligheter 

 Folkehelse og økende inaktivitet i befolkningen 

 Tilgjengelighet og tilrettelegging av aktiviteter og -områder også for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

 Nåværende og kommende behov for nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for fysisk 

aktivitet, og sikring av arealer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

 Oppvekstsektorens rolle innen fysisk aktivitet 

 Utfordringer tilknyttet økende andel eldre 

 Kommunikasjon og samhandling mellom det kommunale, private, og det frivillige 

 Organisering av kommunens arbeid og ansvarsområder 

 Aktivitetstilbud i de ulike bygdene 

 



PLANPROSESS 

En god planprosess oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Planarbeidet 

vil følge plan- og bygningslovens bestemmelser for kommunedelplaner med hensyn til 

politiske behandlinger, offentlig ettersyn, annonsering osv., jf PBL § 4-1 og § 5-2. 

Organisering 
 

Arbeidsgruppe: 

• Christina S. Joakimsen, kommuneplanlegger (planansvarlig) 

• Freddy Sørensen, kulturkonsulent 

• Sture Grønli, etatssjef opplæringsetaten 

• Hege Johansen, helsesøster 

• Folkehelsekoordinator (når stillingen er på plass) 

Ishavskysten friluftsråd vil i tillegg også være en naturlig samarbeidspartner. Kommunen vil i 

løpet av planprosessen kunne trekke inn ulike kompetansepersoner etter behov og alle som 

ønsker det skal få mulighet til å komme med innspill til kommunedelplanen.  

Medvirkning 
Kunngjøring av planoppstart og planprogrammet vil skje samtidig. Frivillige lag og foreninger 

samt andre høringsparter som blir berørt vil varsles direkte gjennom brev ved fastsetting av 

planprogram og når forslag til plan blir lagt ut på høring. Planoppstart varsles gjennom avisa 

Nordlys samt på kommunens hjemmeside.  

Det er ønskelig med bred medvirkning fra alle interesserte; grupper, organisasjoner og 

enkeltpersoner oppfordres til å delta med innspill i høringsprosessen. Dette er avgjørende for 

at planen skal kunne gjenspeile og reflektere status og behov for fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv i Karlsøy kommune.  

Aktuelle lag, foreninger og idrettsinstitusjoner som bør tas med i medvirkning av utarbeidelse 

av plandokumenter: 

 Utviklingslagene 

 Ringvassøy idrettslag 

 Stakkvik idrettslag 

 Rebbenes ungdoms- og idrettslag 

 U.L. Ulabrand 



 U.L. Start 

 U.L. Skogsfjordvatn Grendehus 

 Karlsøy jeger- og fiskeforening 

 Vannareid speidergruppe 

 Reiselivsaktører 

 Troms turlag + Karlsøy turbo 

 Tromsø havpadleklubb 

 Ringvassøy skytterlag 

 Troms idrettskrets 

 Reinbeitedistriktene 

 Grunneierlagene 

Kartlegging og kunnskapsgrunnlag 
For å si noe om hvor vi vil, og legge opp til de riktige tiltakene for å komme dit, må vi ha en 

kunnskap om hvor vi er i dag.  

 

Tema Grunnlagsmateriale Metode for kartlegging

Idrettsaktivitet Aktivitetstall Innhentes fra idrettslag

Lag/foreninger
Medlemstall og 

aldersfordeling
Innhentes fra lag/foreninger

Idrettsanlegg, kommunale Tilstandsrapporter Innhentes av teknisk drift

Idrettsanlegg, private Tilstandsrapporter Innhentes fra anleggseiere

Anleggsbehov

Innmeldte behov fra 

idretten, skole og 

barnehager

Innhentes fra anleggseiere, 

lag, foreninger, skolen, 

barnehager

Bruk av idretts- og 

aktivitetsanlegg

Dagens bruk av 

eksisterende private og 

kommunale anlegg

Innhentes ved kontakt med 

anleggseiere og 

registreringer i turbøker

Aktivitet - bygdeutvikling

Hva eksisterer av tilbud i de 

ulike bygdene? Hvordan 

kan man tilrettelegge for 

mer aktivitet?

Dialogmøter med 

utviklingslag, idrettslag, og 

andre interesserte

Aktivitetsvaner 

befolkningen for øvrig

Registrert data over 

aktivitetsvaner
Spørreundersøkelse

Friluftslivets plass i 

samfunnet

Er friluftslivet sin rolle 

bevisst, og er vi bevisst 

friluftslivets rolle?

Dialogmøte med frivillige, lag 

og foreninger

Turløyper
Tilrettelagt/ikke 

tilrettelagte

Turkartpakken, Til topps i 

Karlsøy, frivillige



FREMDRIFTSPLAN 

 

 

 Apr-mai 2018: Utarbeiding av planprogram (PP) 

 Mai 2018: Førstegangsbehandling av PP 

 Mai-aug 2018: Høring/offentlig ettersyn av PP 

 Sept-okt 2018: Merknadsbehandling og vedtak av PP 

 Okt-des 2018: Innhenting av grunnlagsdata 

 

 

 

 

 nov 2018-feb 2019: Dialogmøter 

 mars-juni 2019: Utarbeiding av planforslag m/handlingsdel 

 Juni-aug 2019: Høring/offentlig ettersyn av planforslag 

 Sept-nov 2019: Merknadsbehandling 

 Desember 2019: Vedtak 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utarbeiding av planprogram

Førstegangsbehandling planpr.

Høring/offentlig ettersyn

Merknadsbehandling, vedtak

Fase 1. Kunnskapsgrunnlag

Fase 2. Medvirkning

Fase 3. Utarbeiding av planforslag

Fase 4. Høring/Offentlig ettersyn

Fase 5. Merknadsbehandling

Fase 6. Politisk behandling, vedtak

Fase 7. Oppfølging/implementering 

2018 2019
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