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5.2 Forslag til innhold 

Planen bør ha følgende innhold:

• 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 både anlegg og aktivitet.

• Det skal gjøres rede for sammenhengen 
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. 

• Uprioritert liste over langsiktige behov 
for anlegg.

• Lokaliseringen av eksisterende og 
planlagte anlegg, områder for friluftsliv
og arealbehov for planlagte anlegg og 
friluftslivsområder bør framgå av 
relevante kart.

5.3 Oppfølging av planen
Ved siden av å være et styringsredskap for 
politikerne benyttes planen i administrasjonens 
daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk 
aktivitet, herunder friluftsliv. Punkter som er 
mangelfulle, eller mangler helt i planen, skal 
registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved 
første rullering.

5.4 Rullering av handlingsprogram 
Det kan vise seg nødvendig å gjennomføre en 
rullering av handlingsprogrammet i løpet av 
planperioden, som følge av endret fram drift på 
aktuelle tiltak og prosjekter. Rulleringen kan 
innebære endringer i prioriteringer, og 
anlegg fra planens langsiktige del kan 
overføres til handlingsprogrammet. 

Rullering av handlingsprogrammet skal gjen-
nom føres med medvirkning av aktuelle bruker-
grupper og politisk vedtak.

5.5 Revisjon av planen
Med revisjon menes en fullstendig gjennomgang 
av planen med saksbehandling etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Revisjon skal 
normalt gjennomføres en gang i hver plan-
periode. Når det oppstår behov for å gjøre vesent-
lige endringer av planen, skal dette be handles på 
samme måte som revisjon av planen (f.eks. at helt 
nye større anlegg, eller anlegg som ikke er i sam-
svar med planens målsettinger, tas inn). 
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