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Vedlegg:  
Vedlegg 1: Forslag til planprogram for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
2020 – 2031 
Vedlegg 2: Innspill fra Østfold fylkeskommune  
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Sammendrag: 
Forslag til planprogram for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020 – 
2031 ble behandlet av utvalg for kultur og oppvekst 28.05.19.  Sarpsborg kommune har 
mottatt to høringsuttalelser. Disse er fra Østfold fylkeskommune og Forum for natur og 
friluftsliv Østfold.  To innspill er tatt inn i forslag til endelig planprogram. 
 
 
Utredning: 
Planprogrammet er starten på arbeidet med rullering av kommunedelplanen for fysisk 
aktivitet. Det skal beskrive rammene for den endelige planen som skal være ferdig høsten 
2020.  
 
Forslag til planprogram for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020 – 
2031 ble behandlet av utvalg for kultur og oppvekst 28.05.19. Kommunedelplanen skal være 
grunnlaget for Sarpsborg kommunes langsiktige planlegging innenfor disse områdene. 
Planen skal inneholde en helhetlig anleggs-, areal- og aktivitetspolitikk for de neste tolv 
årene, og et kortsiktig fireårig rullerende handlingsprogram for perioden 2021 til 2024. 
Formålet er å tilrettelegge for at alle innbyggere i Sarpsborg kommune skal ha best mulig 
forutsetninger for å drive med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  
 
Fokusområder i planprogrammet er fordelt på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det 
overordnede målet er å legge til rette for at alle innbyggerne i Sarpsborg skal være fysisk 
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aktive, ennå oftere. Det legges opp til en åpen medvirkningsprosess der alle interessenter og 
berørte parter skal ha flere muligheter til å komme med innspill underveis i det videre 
planarbeidet. For å sikre en åpen og reell medvirkningsprosess vil konkrete målsetninger og 
endelige satsingsområder bli definert senere i planprosessen. 
 
Forslag til planprogram ble sendt til nabokommuner, Østfold fylkeskommune, DNT Nedre 
Glomma, DNT Vansjø, Forum for natur og friluftsliv Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Østfold 
Krets AV Norges KFUK-KFUM Speidere, Sarpsborg kulturråd og Sarpsborg idrettsråd 
04.06.19, med høringsfrist 30.07.19. Det ble også varslet om oppstart av planarbeid i 
lokalpressen, på Sarpsborg kommunes hjemmeside og på Facebook. 
 
Etter høringsfristens utløp er det mottatt høringsuttalelser fra Østfold fylkeskommune og 
Forum for natur og friluftsliv Østfold. 
 
Østfold Fylkeskommune: 
Østfold fylkeskommune mener at det er et godt planprogram for den videre prosessen med 
kommunedelplanen, og i samsvar med gjeldende regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. 
 
Østfold fylkeskommune mener videre at det er bra at Sarpsborg kommune legger til rette for 
en bred tilnærming til fysisk aktivitet, med fokus på både idrettsaktivitet, friluftsaktivitet og 
øvrig hverdagsaktivitet. Østfold fylkeskommune mener imidlertid at det er noe uklart i 
planprogrammet om hva som er målsetninger for planen og når i planprosessen dette skal 
utarbeides.  De mener også at skolen og barnehagen som arena for fysisk aktivitet kan 
utnyttes bedre enn det som antydes i planprogrammet, for eksempel gjennom å ha fokus på 
fysisk aktivitet i undervisningen og i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  
 
Kommunedirektøren tar tilbakemeldingen til Østfold fylkeskommune angående planens 
målsetning til orientering, men anbefaler at konkrete mål defineres senere i planprosessen. 
Dette for å sikre en åpen og reell medvirkningsprosess, som er godt forankret i 
sarpsborgsamfunnet. Kommunedirektøren anbefaler at tilbakemeldingen om å utnytte skolen 
og barnehagen bedre som arena for fysisk aktivitet tas til etterretning, og legges inn under 
punkt 3.3 i planprogrammet.  
 
Forum for natur og friluftsliv Østfold: 
Høringsuttalelsen fra Forum for natur og friluftsliv Østfold sendes på vegne av blant annet 
4H, Oslofjorden friluftsråd, DNT og Norges jeger- og fiskerforbund. Organisasjonene tar til 
orde for at Nasjonal handlingsplan for friluftsliv bør nevnes som føring for planarbeidet. De 
mener at man bør se til Fredrikstad kommunes arbeid med fredrikstadmarka, spesielt 
kartleggingen av bruksområder og retningslinjene for bruk. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at innspillet til Forum for natur og friluftsliv Østfold angående 
Nasjonal handlingsplan for friluftsliv tas til etterretning, og legges inn i punkt 2.1 i forslag til 
endelig planprogram. Anbefalingen om å se til Fredrikstad kommune sitt arbeid vil bli vurdert 
i det videre arbeidet med planen.  
 
Innspill som er tatt til etterretning er lagt inn i forslag til endelig planprogram og markert med 
grønt. 
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: Ingen 
 
Miljø: Ingen  
 
Folkehelse: Ingen  
 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Planprogram for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020 – 2031, jfr. 
vedlegg 1, vedtas.  
 
 
 
 


