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Hva er et planprogram? 
Forslag til planprogram er det første dokumentet i et planarbeid. Planprogrammet forteller 
om formål med planleggingen, hva planen skal handle om og hvordan planleggingen skal 
gjennomføres bl.a. opplegg for medvirkning og utredningsbehov. Planprogrammet vil på 
denne måten skape forutsigbarhet og gjøre det åpenbart både hva det skal planlegges for og 
hvordan ulike interesser kan og skal delta i planleggingen. 
 
Forslag til planprogram skal sendes på offentlig ettersyn og deretter vedtas av Vega 
formannskap / planutvalget. Vedtatte planprogram skal være grunnlaget for utarbeidelse av 
KDP for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Vega kommune. 
 

1. FORMÅL FOR OG BAKGRUNN FOR PLANEN 
 
Formålet med planarbeidet er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for 
utvikling av fysisk aktivitet og naturopplevelser i Vega kommune. Brukere av planen er i 
tillegg til politikere, ansatte i administrasjonen, idrettslag, lag og foreninger og engasjerte 
innbyggere. Planen skal være et styringsverktøy for å kartlegge, synliggjøre og vurdere om 
kommunen har nådd sine mål innenfor området idrett og fysisk aktivitet. Planen skal på en 
ryddig og systematisk måte presentere en god løpende resultatvurdering, revidering og 
rullering. Alle anlegg som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 
 

2. KOMMUNALE PLANER OG ANDRE TEMA 
 

2.1 Kommunale planer 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Vega 2006-2020 gir overordna føringer for dette 
planarbeidet. Vega kommune har innenfor hovedsatsingsområdet Helse / pleie /omsorg 
som delmål for forebyggende helsearbeid, folkehelse og rehabilitering at kommunale 
tjenester skal stimulere til egenomsorg og til å hindre videreutvikling av helsesvikt og 
psykososiale problemer. 
 
Vega kommune har innenfor hovedsatsingsområdet oppvekst / livsutfoldelse / kultur som 
delmål for tilrettelegging av aktiviteter at kommunen skal legge til rette for fysisk aktivitet, 
mangfoldig utvikling, positive opplevelser og møteplasser.  
 
Det skal altså legges til rette for helsefremmende og sykdomsforebyggende aktiviteter. 
Helsetjenesten / folkehelsearbeidet i kommunen setter fokus på økt fysisk aktivitet som et 
spesielt viktig område med potensiale for helsegevinst hos befolkning. 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2008 – 2012 har delmålet 4 for 
hovedsatsingsområdet oppvekst / livsutfoldelse / kultur i samfunnsdelen tilrettelegging for 
aktiviteter som hovedmål. 
 
Kommunedelplanen setter også delmål for kommunens arbeid for idrettsanlegg og idretts- 
og fritidsaktivitet samt skape positive møteplasser. Den fastsetter at kommunen skal legge til 
rette for helårlig fysisk aktivitet for alle. Friluftsområder i kommunen skal også utvikles / 
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tilrettelegges for fysisk aktivitet og naturopplevelser for besøkende /turister. Planens 
handlingsprogram rulleres årlig - i forbindelse med det årlige økonomiplanarbeidet.  
 

3. VISJON, VERDIER OG TEMA I KOMMUNEDELPLANEN 
 

3.1 Visjon 
Kommuneplanens visjon: ” Vega stolt fortid – spennende fremtid” reflekterer over de 
verdier som er skapt gjennom samvirke mellom mennesker og natur i generasjoner og 
anviser at dette også i framtiden skal gi spennende muligheter. 
 
Også for Fysisk aktivitet og naturopplevelser er dette en god visjon, hvor kommunen og 
frivillige organisasjoner har gjennomført mange tiltak på området for å virkeliggjøre visjonen.  
 

3.2 Verdier 
 
Kommunens arbeid med fysisk aktivitet og naturopplevelser må ta utgangspunkt i at 
tilbudene skal være for alle. Fokus bør være å legge til rette for et mangfold av tilbud og 
aktiviteter for alle, og ikke kun legge til rette for enkeltgrupper. 
 
Revidering av KDP vil avdekke om måla etter forrige revisjon er nådd og om disse måla og 
satsingsområdene må jobbes videre med, endres eller utvikles. Sentralt i planen er å få 
avklar status for hvilke anlegg og aktiviteter som finnes og om disse er dekkende for 
kommunen. Plankravet fra Kulturdepartementet er absolutt med hensyn til søknader om 
tilskudd via spillemiddelordningen, den viktigste kilden til med finansiering av idretts- og 
friluftsanlegg.  
 
Det er viktig at KDP for fysisk aktivitet og naturopplevelser tilfredsstiller Kultur – og 
kirkedepartementets minstekrav til planens innhold. Disse er: 

 Målsetting for kommunens innsats på i drett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv 

 Resultatvurdering av forrige plan, status oversikt. 

 Analyse 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. 

 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 

 Lokaliseringen av eksisterende og planlagt anlegg, områder for friluftsliv og 
arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder 

 
 

3.3 Tema 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal bla bidra til: 

 Å gjennomføre en målrettet utbygging, tilrettelegging og vedlikehold av anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv. Dokumentere behov for areal for lek, friluftsliv og 
idrettsaktiviteter, samt samordne behovene for disse. Bedre grunnlag for 
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finansiering av utbyggingskostnader, inkludert grunnlaget for søknad om 
spillemidler. 

 

 En oppdatert oversikt over hvilke anlegg og områder som er i kommunen, 
tilstand/status på disse og om det eventuelt finnes planer om videre utbygging / 
oppgradering / rehabilitering. 

 

 Et prioritert handlingsprogram for bygging og tilrettelegging av anlegg og områder 
for idrett og friluftsliv for kommende fireårsperiode, samt et langtidsprogram for de 
neste 10 år. 
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4. PLANPROSESS OG ORGANISERING 
 
En god planprosess oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen 
Planarbeidet gjennomføres etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 
Planprosessen omfatter: 
- samarbeid med berørte offentlige myndigheter 
- medvirkning fra berørte organisasjoner og enkeltpersoner 
- politisk behandling 
 

4.1 Organisering 
Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og legger premisser for arbeidet. Gi aktiv 
støtte, følge planens fremdrift, påpeke forhold som ikke er riktige mv. 
 
Formannskapets behandling omfatter: 

 Godkjenning av høringsutkast til planprogram. 

 Vedtak av planprogram 

 Godkjenning av høringsutkast til kommunedelplan 

 Innstilling til kommunestyret for godkjenning av KDP 
 
Rådmann er prosjektansvarlig og prosjektlederens overordnede, og skal bl.a. påse at det gis 
nødvendige ressurser til arbeidet. 
 
Rådmann oppnevnes en prosjektleder, ei prosjektgruppe og ei referansegruppe. 
 

4.2 Medvirkning 
En kommunedelplan for Vega kommune vil berøre både offentlig virksomhet, privat 
næringsliv og det sivile samfunn både innenfor idrett, helse, oppvekst, lag og foreninger osv. 
 
Medvirkning i planprosessen skal i følge plan og bygningsloven sikre medvirkning fra barn og 
unge, samt grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte. Det anbefales at ei 
referansegruppe får en slik sammensetning at den sikrer en bred medvirkning fra flere 
grupper i planprosessen. Det legges også opp til dialogmøter med ulike tema ved behov. 
Bruk av sosiale media og aviser vil også være en viktig måte å nå ut til befolkningen. 
 

4.3 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 
formening om hvor vi er i dag. En god kartlegging av status og behovsanalyse er avgjørende 
for gode strategier. All kartlegging gjort i planprosessen vil fremkomme som  
Fakta i planen. 
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Tema Grunnlagsmateriale Metode / kartlegging 

Idrettsaktivitet Aktivitetstall Idrettslaget oa. 

Idrettsanlegg kommunen  Tilstandsrapporter VK, teknisk 

Idrettsanlegg private Tilstandsrapporter Anleggseiere 

Anleggsbehov Innmeldte behov mv. Hentes inn i samarbeid med 
eksterne parter 

Bruk av idretts- og 
aktivitetsanlegg 

Dagens bruk av anlegg Anleggseiere, registreringer i 
turbøker oa. 

Friluftslivets plass i samfunnet/ 
Reiseliv og naturopplevelser  

 Dialogmøte 

Befolkningsutvikling og 
demografisk frem skrivinger 

SSB - tall  

Spillemiddelprosessen Kommunes rutiner for 
spillemiddelprosessen 

Kartlegges internt 

 

4.5 Arbeidsfaser, fremdrift og milepæler 
 

Planarbeidet starter med at Planprogrammet utformes. Rådmann gir sin innstilling og 
planprogrammet går til politisk behandling, før planprogrammet sendes på høring. 
Resultatet av høringen inkorporeres i planprogrammet av prosjektleder før rådmann gir sin 
innstilling til politisk behandling. Det forventes godkjenning i planutvalget i sept. 2017 
Deretter starter skriveprosessen for KDP og dette vil skje i dialog med prosjektgruppen, 
interessenter og andre berørte. Prosessen avsluttes med at prosjektgruppa oversender et 
planutkast til rådmann – som gir sin innstilling til planutvalget.  Planen behandles politisk i 
formannskapet / planutvalget med forventet vedtak i kommunestyret juni 2018.  
 

         Aktivitet Tidsrom Frist 

Planutvalget vedtar planoppstart og opprettelse av ei 
prosjektgruppe 

 Kunngjøre/ annonsering om oppstart av 
planarbeid og høring av planprogrammet  

 Høringsuttalelser kommenteres og inkorporeres i 
endelig planprogram, rådmannen gir sin innstiller 

Planutvalget vedtar planprogrammet 

Sept 
 
okt 
6 uker 
 
 
Des 

okt 
 
 
 
Nov. 
 
 

Møter i prosjektgruppa. 
 Dialog med aktører, innhenting av kunnskap. 
 Skriving av KDP 
 Utkast til KDP ferdigstilles, rådmann gir sin 

innstiller. 
Planutvalget vedtar høring av planutkastet. 

 Kunngjøre/ annonsering høring av KDP. 

okt/nov/des 
 
Nov.- 
februar 
 
Mars 
6 uker 
 

 
 
 
 
mars 
 

 Høringsuttalelser kommenteres og inkorporeres i 
endelig KDP 

 KDP ferdigstilles, rådmann gir sin innstiller til FS. 
Planutvalget innstiller til KS  

Mars/april 
 
April 

 
 
 
 

Plan til endelig politisk behandling i kommunestyret. 
 Kunngjøring/annonsering av endelig vedtak 

Mai Juni 
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5. Overordnede rammer og føringer 
 
5.1. Nasjonale føringer 
* Statlig idrettspolitikk 
 Meld. St. 26 (2011-2012) 
* Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
 «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» (2013) Klima- og miljødepartementet. 
* Statlig helsepolitikk 
 Folkehelsemeldingen Meld. St. 34 (2012-2013) 
 
5.2. Regionale føringer 
 
Handlingsplan for folkehelse 2013-2016, Nordland fylkeskommune. 
Vedtak jf. FT-146/2014 som vektlegger viktigheten av å bygge flere nærmiljøanlegg. 
 
5.3. Kommunale føringer 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Vedlegg 1: Adresseliste 
 
Barnas Turlag Vega     Brønnøysund Turlag Boks 215, 8901 Brønnøysund 
Burshaugen Velforening    Nina Eidem   Burshaugen 15, 8980 Vega 
Folkehelsekoordinator    Helsesøster  Rørøyveien 10, 8980 Vega 
Frisklivssentralen Vega    Vega Helsehus  Åsveien 62, 8980 Vega 
Gladstad og omegn Vel (motorsportsanlegg) Odd Eidem   Burshaugen 15, 8980 Vega 
Gullsvåg samdrift (friluftsanlegg)   Per Anton Nesjan Gullsvågveien 10, 8980 Vega 
Igerøy Havneforening (vannsportsanlegg)  Bård Karlsen  Igerøyveien 113, 8980 Vega 
Igerøy og Bø Vel (mindre aktivitetsomr.)  Jens-Einar Johansen Skjåvikveien 38, 8980 Vega 
IL Vega (idrettshus/fotballanlegg/friluftsanlegg) John Helge Breivik Risbakkveien 1, 8980 Vega 
Nordland Fylkeskommune   Fylkeshuset  Prinsens gate 100,8002 Bodø 
Mental Helse Vega    Marian Johansen  Forøyveien 16, 8980 Vega  
Midt-Vega grunneierlag (friluftsanlegg)  Jon Arne Ludvigsen Markaveien 13, 8980 Vega 
Nes / Holand grendelag (kulturarena)  Per Bergåker  Holandsveien 70, 8980 Vega  
Rørøy Småbåtforening    Audun Skjevling  Rørøyveien 120, 8980 Vega 
Rådet for funksjonshemmede   Wenche Mathisen Holandsveien 8, 8980 Vega 
Seniordansen     Gro Bjørgen  Igerøyveien 19, 8980 Vega 
Trollfjell friluftsråd    Magne Ekker  Boks 51, 8901 Brønnøysund 
Vika kretshus (mindre ballanlegg)   Cecilie L Johansen Sørbygdveien, 8980 Vega 
Vega Barne– og ungdomsskole (skianlegg) og Anita Trøite  Rørøryveien 10, 8980 Vega 
Barnas representant (K-sak 93/03)   Rektor 
      Elevråd 
Vega barnehage     Tone Bremstein  Rørøryveien 10,, 8980 Vega 
Vega eldreråd     Einar Moen  Kjulsveien 123, 8980 Vega 
Vega Frivillighetssentral    Lene Karlsson  Rørøyveien 10, 8980 Vega 
Vega Helsehus      
Vega LHL / Vega Helsesportlag?   Snorre Nilsen  Vegsteinveien 135, 8980 Vega 
Vega kystlag     Sturla Sævik  Sømnesv.16, 8920 Sømna 
Vega pistol- og rifleklubb    Ingar Hilmarsen  Floaveien 6, 8980 Vega 
Vega ride- og kjøreklubb (Hestesportanlegg) Janne F. Hestvik  Kjulsveien 120, 8980 Vega 
Vega sjøsportklubb    Claudia Skoghei  Sundsvollveien 38, 8980 Vega 
Vega skytterlag (Skyteanlegg)   Ingvar Ludvigsen  Lauvberget 27,, 8980 Vega 
Vega Ungdomsråd    Tord Flatøy  Høgåsmyra 8, 8980 Vega 
U/L Skogholt (Kulturarena)  William Pettersen, Himmelblåveien 95, 8985 Ylvingen 
Yderbøgdingan Grendelag (Aktivitetsomr.)  Eli Evensen  Sundsvollveien 52, 8980 Vega 
Vega kommune, teknisk    Anders Karlsson  Rådhuset, 8980 Vega 
(Mindre aktivitetsområde, mindre ballanlegg,  
friluftsanlegg, idrettshall, svømmehall) 
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Vedlegg 2: Infoskriv og kunngjøring 
 
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID 

 
Revisjon av kommunedelplan (KDP) for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2018-2021, 
Vega kommune. 
 
I medhold av § 11-12 i plan- og bygningsloven har Vega formannskap den 28.9.2017 vedtatt 
oppstart av arbeidet med revisjon av KDP for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
 
Formålet med planen er å ha et politisk styringsdokument i arbeidet med å utvikle et bredt 
tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 
Forslag til Planprogram, datert 28.9.2017, er utarbeidet i samsvar med PBL § 11-13 jf. § 4-1, 
og sendes samtidig med varsel om oppstart, ut på høring til berørte, myndigheter og frivillige 
organisasjoner. 
 
Planprogrammet tar for seg formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, 
framdrift, aktuelle føringer og premisser, opplegg for informasjon, deltakere og medvirkning. 
Innkomne uttalelser vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planprogrammet. Ansvarlig 
myndighet, Vega kommune, fastsetter det endelige planprogrammet. Planprogrammet 
legges herved ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ligger ute på Vega kommunes 
hjemmeside (www.vega.kommune.no) og på infotorget på Rådhuset. 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Vega kommune ved: 
Margrethe Wika, Miljøvernsjef tlf. 75 03 58 65. e-post: margrethe.wika@vega.kommune.no 
 
Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Vega kommune, 8980 
Vega eller e-post til: postkasse@vega.kommune.no  
 
Merknadene skal være mottatt innen mandag 27.november 2017. 
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Margrethe Wika 
Miljøvernsjefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vega.kommune.no/
mailto:margrethe.wika@vega.kommune.no
mailto:postmottak@Vega.kommune.no
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Vedlegg 3: Høringsuttalelser (mal) 
(opplysninger som må fremkomme i uttalelsene fra høringspartene) 
 
Uttalese gis .……. Personlig    ……... På vegne av foretak / lag / forening 
  (sett kryss)    (sett kryss) 
 
……………………………………….   ……………………………………………….. 
Navn        Etternavn 
 
……………………………………….   ………………………………………………… 
Adresse       Postnummer 
 
……………………………………….. 
Poststed 
 
……………………………………….   …………………………………………………. 
Telefon       E-post 
 
Opplysninger om foretak /lag /foreninger 
 
……………………………………    …………………………………………………. 
Organisasjonsnummer     Foretak / lag /forening 
 
……………………………………….   ………………………………………………… 
Adresse       Postnummer 
 
……………………………………….. 
Poststed 
 
…………………/…………………….   …………………………………………………. 
Telefon  / Telefax    E-post 
 
 
Skriv uttalelsen her: 


