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Saksopplysninger 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er fastsatt i kommunens planstrategi, vedtatt 

tidligere i år. Formannskapet var orientert om oppstart av arbeidet med det forslaget som nå 

foreligger.  

 

Delplanen er ikke revidert i henhold til Plan og bygningsloven. Det mangler varsling om 

oppstart og forslag til planprogram før delplanen innledningsvis ble sendt ut på høring. Av 

hensyn til muligheten for å få i havn en delplan innen utgangen av 2016 og for å effektivisere 

prosessen valgte kommunen å gå rett på kunngjøring av oppstart.   

 

Oppstart av arbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside, kommunens Facebook-side og 

ved oppslag i Tidens Krav der ordfører og leder i Averøy idrettsråd gikk bredt ut og inviterte til 

oppstartsmøte.  

 

Det er gjennomført to åpne folkemøter; oppstartsmøte og fremtidskveld. Arbeidet med planen er 

fulgt av oppnevnt referansegruppe.   

 

Livsløpstuvalget vedtok 23. september 2016 i PS 47/2016 å legge delplanen ut på høring i seks 

uker. Høringsfrist ble satt til 7. november 2016.  

 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn fem (5) uttalelser. Jon Ingvald Håbrekke, Møre og 

Romsdal fylkeskommune, Steinsgrenda helselag, Averøy idrettsråd og fra Averøy UK sjøsport.  

 

Innspill er innarbeidet i delplanen som nå legges frem.  

 

Vurdering 

Planprosessen og involveringen har vært brei og god. Kommunen har etterstrebet at alle som 

ønsket det, skulle ha anledning til å være med i prosessen.  

 

Jon Ingvald Håbrekke støtter opp om ferdigstilling av friidrettsanlegg på Bruhagen.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune kommer ikke med innsigelser, men har fremmet planfaglig 

råd om at kommunen kaller planen for en temaplan eller en sektorplan i stedet for å kalle det en 

delplan. Begrunnelsen for dette er at prosedyrekrav om varsel om oppstart og forslag til 

planprogram ikke er sendt ut.  

 

Planen er fremmet som kommunedelplan. Den skal erstatte forrige kommunedelplan for idrett 

og fysisk aktivitet. Det stemmer at fylkeskommunen ikke har mottatt varsel om oppstart og 

forslag til planprogram. Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har vært 

vedtatt i både denne til kommunen. Den planen denne skal erstatte var for perioden 2008-2012.  

 

Ved oppstart av arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble det drøftet 

handtering av arbeidet med planen. Man fant det hensiktsmessig, av hensyn til muligheten for å 

få ferdig en delplan i løpet av 2016, å gjennomføre prosessen slik den er kjørt. Administrasjonen 

mener dette er tilstrekkelig til å sikre et svært viktig moment i planarbeidet; involvering. Varling 

og høring av forslag til planprogram for delplanen ville ført til minimum to måneders 

forlengelse av arbeid med delplanen.  

 

Å bruke begrepet temaplan eller sektorplan i stedet for kommunedelplan er drøftet med Averøy 

idrettsråd, planlegger og med ordføreren. Dette er en plan som etterfølger en tidligere 

kommunedelplan. Gjennom hele prosessen, som kommunens innbyggere har vært aktive 



deltakere i, har vi brukt benevnelsen kommunedelplan. Å kalle den noe annet vil bare forvirre. 

Det er derfor konkludert med å fremme det som en kommunedelplan.  

 

Fylkeskommunen skriver videre at de savner en mer konkretisering av hvilke anlegg kommunen 

bør satse på, og at det bør ligge en analyse av de kortsiktige og langsiktige behovene for anlegg 

og aktivitet.    

 

Averøy kommune mener at den analysen de involverte i planarbeidet har foretatt avdekker 

kortsiktige og til dels langsiktige behov. Det er selvsagt mulig å foreta grundigere analyser enn 

det som er gjennomført i planarbeidet. Det vil i så fall være en ressursdiskusjon som Averøy 

kommune må ta. Administrasjonen og referansegruppa til kommunedelplanen mener at 

analysejobben til denne delplanen er tilstrekkelig.  

 

Fylkeskommunen bemerker også at en i større grad bør gjøre greie for sammenhengen mellom 

denne planen og andre planer. Kommunen mener at dette er tilstrekkelig belyst.  
 

Steinsgrenda helselag ønsker at turstiaktivitet blir videreført i delplan 2017-2020. Det er den. 

Turer og turstier er vurdert så viktig at det er satt som eget innsatsområde med en rekke tiltak, jf. 

Handlingsplan Turstier, vedlegg 9.14 til delplanen.  

 

Averøy idrettsråd gir honnør til prosessen for planarbeidet og måten selve dokumentet er blitt 

utformet på. Idrettsrådet har pekt på viktigheten av at det settes av tilstrekkelig areal til idrett og 

fysisk aktivitet og nevner ny skole som er planlagt på Kårvåg spesielt.  De peker og på 

viktigheten av sambruk.  

 

Idrettsrådet har, etter ønske fra administrasjonen, fremmet forslag om prioritering av tiltakene i 

de tre handlingsplanene. Idrettsrådets prioriteringer fremkommer nummerert i de vedlagte 

planene.  

 

Averøy UK sjøsport har stilt spørsmål knyttet til sjøsport og til hvor delplanen synliggjør annen 

organisert fysisk aktivitet enn det som er knyttet til Norges idrettsforbund. På bakgrunn av dette 

innspillet er det lagt til et avsnitt under 5.1 s. 19 om annen organisert fysisk aktivitet. Det er og 

tatt med tilrettelegging for sjøsport på Handlingsplan for anlegg, jf. vedlegg 9.13 i delplanen.  

 

I tillegg er det under 3.2 s. 13 lagt til et avsnitt om areal. I drøftingene med arealplanleggeren ble 

det påpekt at for turstier/løyper/veger er det viktig at tiltakshaver på et tidligst mulig tidspunkt i 

planleggingsfasen tar kontakt med kommunen. Det kan være løypetraseer som er i konflikt med 

andre interesser. Her nevnes eks. Follandsvatnet rundt og Gammelfossen. Dette er også lagt inn 

som merknader i handlingsplanen slik at en er oppmerksom på dette.  

 

 

Rådmannens innstilling 

Averøy kommune vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 – 2020.  

 

Tiltak i handlingsplanene i kommunal regi blir vurdert i forbindelse med budsjett- og 

økonomiplanarbeidet. 

 

 

 



Behandling i Livsløpsutvalget - 28.11.2016  

 

 

Livsløpsutvalgets forslag - enstemmig 

 

Averøy kommune vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 – 2020.  

 

Tiltak i handlingsplanene i kommunal regi blir vurdert i forbindelse med budsjett- og 

økonomiplanarbeidet. 

 

 

 

Behandling i Averøy kommunestyre - 15.12.2016  

 

 

Kommunestyrets vedtak – enstemmig: 

Averøy kommune vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 – 2020.  

 

Tiltak i handlingsplanene i kommunal regi blir vurdert i forbindelse med budsjett- og 

økonomiplanarbeidet. 

 

 

 

 


