
Saltdal kommune Møteinnkalling
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Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
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Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Godkjenning Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 2013-2016

Foreliggende dokumenter:
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 – 2016
- Kommentarer til høringsuttalelser.

Sakens bakgrunn
Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at områder og anlegg som det søkes spillemidler 
til må inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for dette planarbeidet er 
at anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til 
samfunnsmessige og idrettsligere mål. Det er et mål at planen for idrett/fysisk aktivitet og 
naturopplevelser sees i en helhetlig sammenheng, der anlegg er et av flere virkemidler for å 
bidra til fysisk aktivitet blant innbyggerne i Saltdal kommune. 

Vurdering
Kommunedelplanen ble startet på i august 2012. Kommunedelplanen ble deretter sendt på 
høring, alle som fikk høringsutkastet kunne komme med innspill til revideringen. Revideringen ble 
denne gangen påstartet senere enn planlagt med tanke på at saksbehandler startet ganske sent i denne 
jobben. Det eksisterer ingen formell plangruppe for denne revideringen, men planen ble drøftet 
av representanter fra lag, foreninger, Saltdal idrettsråd og andre som har fysisk aktivitet og 
naturopplevelse som interesse, sammen med idrettskonsulent. Under planprosessen har det også 
vært kontakt med Nordland idrettskrets, Fysak og Nordland Fylkeskommune. Det har 
framkommet ønske fra politisk nivå om at flere planer som omhandler tilgrensende områder bør 
kunne sammenfattes. Dette er et spørsmål som må tas opp under « Planstrategier for Saltdal 
kommune». En samordning av planene vil berøre flere enheter og må gjennomføres etter et mer 
omfattende opplegg.

Krykkja



Rådmannens innstilling
Framlagte kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013 -2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 28.01.2013 

Behandling:
Saken utsettes.  Behandles i ekstraordinært møte 13.02.

Vedtak:
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