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Fasene i planprosessen 

Fase 1 

Planstrategi 2013 
Planprogram 2014 

Fase 2 

Utkast til plan og 
vedtak om høring 

mai-juni 2016 

Fase 3 

Høringsinnspill inn-
arbeides og endelig 

plan vedtas des. 2016 
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Planforslagets innhold 

• Strategidel  
• Visjon og mål (2) 

• Formål og prosess (3) 

• Utviklingsområder i planperioden (4) 

• Styringskraft og regionale virkemidler (5) 

• Utfordringer og muligheter (6) 

 

• Handlingsdel  
• Handlingsprogram 2017 - 2020 
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Formålet med denne regionale planen 

Tydeliggjøre hvordan regional utvikling av fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv i Akershus skal bidra til: 

       

• ny, langsiktig og samlet satsing som løser felles behov i regionen 

• koordinert samhandling 

• alle aktører bidrar med sin del 

 

• gi tydelige mål og strategier for prioriterte utviklingsområder 

• gi styringskraft og merverdi ut over kommunenes planer 

• gi best mulig bruk og nytte av tilgjengelige virkemidler 

 

 

Utviklingsområder 

Idrett 

Friluftsliv 

Fysisk 
aktivitet 



«Aktiv i Akershus hele livet» 
Visjonen: 
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Målene 

6 

Mål for aktivitet Mål for areal og anlegg 
Mål for kunnskap 
og kompetanse 

Akershus er en ledende  

fysisk aktiv region 

Arealer og anlegg i og på tvers 

av kommuner gir mer aktivitet 

Aktivitets- og anleggsutvikling er 
innovativ og kunnskapsbasert 
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Styringsindikatorer 

• For aktivitet 

• For arealer og anlegg 

• For kunnskap og kompetanse 

 

Hjelp til å: 

• Følge utviklingen i samfunnet med 
relevans for målene i planen 

• Evaluere måloppnåelse 
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Perspektiver i planen 

• Folkehelse 

• Langsiktighet 

• Inkludering og mangfold 

• Klima og miljø 
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Fem felles utviklingsområder 

A. Innovative og kreative – i møte med framtida 

B. Aktive og inkluderende – hele livet 

C. Aktive forflytninger – på sykkel og til fots 

D. Regionale aktivitets- og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner 

E. Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder 

 
Utviklingsområder 

Idrett 

Friluftsliv 

Fysisk 
aktivitet 
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Følges opp av fremtidsbilder og strategier 

Fremtidsbilder  
• beskriver en ønsket framtid i 2030 

• beskriver samfunnsutviklingen og hva som er oppnådd i planperioden 

Strategier 
• for hvert utviklingsområde 

• beskriver hvordan Akershus-samfunnet må utvikles i planperioden  

Tiltak (i handlingsprogrammet) 
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A. Innovative og kreative – i møte med fremtiden 

Fremtidsbilder 

• Hverdagsaktivitet er en naturlig og 
integrert del av kommunal areal- og 
samfunnsplanlegging. 

• Akershus er en ledende 
kompetanseformidler for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv.  

• Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skaper 
attraktive og nære arbeidsplasser i 
Akershus. 
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B. Fysisk aktive og inkluderende – hele livet 

Fremtidsbilder 

• Flere er i jevnlig fysisk aktivitet. 

• Nye generasjoner barn og unge er i fysisk 
aktivitet hele livet. 

• Rekruttering til og inkludering i frivillige 
organisasjoner er i takt med 
befolkningsutviklingen. 
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C. Aktive forflytninger – på sykkel og til fots 

Fremtidsbilder 

• Ferdselsårer for aktiv forflytning er 
helhetlig utviklet i og på tvers av 
kommuner og er godt koblet til øvrig 
infrastruktur. 

• Sykkel og gange er de mest attraktive og 
effektive måtene å komme seg enkelt til 
kollektivknutepunkt, skole, jobb og 
fritidsaktiviteter.  

• Dette sørger for at en stor del av det økte 
transportbehovet er tatt med sykkel og 
gange. 
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D. Regionale anlegg og rekreasjonsområder  

Fremtidsbilder 

• Akershus har store anlegg med regional og 
/ eller nasjonal betydning for idrett og 
fysisk aktivitet. 

• Akershus har regionale områder for 
friluftsliv og aktivitetsarenaer som bidrar 
til gode rekreasjons- og 
opplevelsesmuligheter.  
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Romeriksåsen
n 

Øyeren 

Østmarka  

Follomarka 

Nordmarka 
 
 
Vestmarka  

Illustrasjon av potensielt 

samarbeid. 
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Marka 
 

• Utdrag fra del 6 - Utfordringer og muligheter (side 52) 

«I forhold til bærekraftig bruk for dette felles, og største sammenhengende områder for naturopplevelser, 
friluftsliv og idrett, har fylkeskommunen fra 2010 i ulike sammenhenger reist spørsmål om det er behov for å 
avklare ytterligere samordningsbehov regionalt på tvers av kommuner. Med formål å avklare omfanget og 
lokalisering av anlegg og tilretteleggingstiltak til frilufts- og idrettsformål i marka på regionalt nivå. 

 

I 2015 ga KMD retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka i den enkelte kommune. Det kan 
være hensiktsmessig å avvente evaluering av retningslinjene før dette tas opp til vurdering senere i 
planperioden.» 

 

• Utdrag fra del 6 - Utfordringer og muligheter (side 50)  

«Velstandsutviklingen de siste ti-årene har ført til at deler av befolkningen i fritiden bruker hytter, båter og 
områder i inn- og utlad oftere som utgangspunkt for friluftsliv i helger og ferier».  

Jf. Innspill 6.10.2015 fra Interessegruppe for hytteeiere i Marka v/ leder Torgny Hasås. 

 

16 
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Illustrasjon av 

pilegrimsleden (rød) 

og kyststier (blå) 
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Illustrasjon av potensielt 

samarbeid. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwictIWChvXMAhWEFSwKHUslAl8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/no/h%C3%A5ndball-piktogram-symbol-sport-1357080/&psig=AFQjCNHbdyyCa_vLndfsAyEnbEP5fl8X3Q&ust=1464259540639462
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcs4CsjfXMAhXJKCwKHZ1mAWUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/no/sport-kampsport-taekwondo-karate-310088/&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNGVXJThExMvGvtIOfjmfhvFR3cuaA&ust=1464261507290635
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E. Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder 

Fremtidsbilder 

• Anleggsbehovene for organisert og 
egenorganisert fysisk aktivitet dekkes 
gjennom lokale idretts- og 
nærmiljøanlegg. 

• I Akershus har alle muligheter for friluftsliv 
i sitt nærmiljø. 
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Styringskraft: Virkemidler og samhandling 

• Planlegging 
• Følge opp regional plan for areal og transport og statlige planretningslinjer 

• 10 veiviser for arealbruk og lokalisering 

• Kunnskapsutvikling 
• Rullering og utvikling av kunnskapsgrunnlaget  

• Inngå i felles kunnskapsgrunnlag 

• Med kommuner, organisasjoner, andre fylkeskommuner og KS 

• Kompetansebygging 
• Veiledning, innovasjon og erfaringsutveksling 

• Videreutvikle eksisterende arenaer og etablere nye 

• Økonomiske ressurser – ny bruk  
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Styringskraft: 10 veiviser 

1. Lokaliser anlegg etter behovs- og helhetsvurdering av ønsket 
aktivitet på rett sted. 

2. Tilstreb aktivitetsområder med flere aktiviteter ved å 
samlokalisere og sambruke aktuelle anlegg. 

3. Vektlegg løsninger som gir korte gang- og sykkelavstander i 
forhold til daglige gjøremål, med sykkelparkering og effektiv 
samordning mellom ulike transportmåter. 

4. Lokaliser nasjonale og regionale publikumsrettete anlegg ut 
fra en regional helhetsvurdering tilpasset 
kollektivknutepunkter, og senterstruktur når det er aktuelt.  

5. Ivareta allemannsretten samt gode ferdselsmuligheter i byer 
og tettsteder. 

6. Skilt og merk ferdselsårer for daglig fysisk aktivitet og aktiv 
forflytning i og mellom byer og tettsteder, samt til aktivitets- 
og friluftslivsområder. 

7. Tilstreb at regionale friluftsområder med stor bruk har 
sykkelparkering og god kollektivdekning. 

8. Tilstreb universelt utformede og godt tilrettelagte utendørs- 
og innendørs områder og anlegg i og rundt byer og tettsteder. 

9. Sikre kvalitet og innhold i byer og tettsteder ved å ivareta 
grønne strukturer med varierte naturkvaliteter og arealer 
egnet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

10. Sikre arealer og anlegg som brukes av barn og unge i nærmiljø 
og skoler, og mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. 
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Økonomiske ressurser 

Fylkeskommunale ressurser 
• Fra enkelttiltak til utviklingstiltak - samlet for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 

• Videregående skoler 

• knyttet til bygg og anlegg inne/ute 

• Samferdselstiltak 

• knyttet til økt gange og sykling 

Øvrige bidragsytere 
• Kommunale andeler, frivillighetens innsats og private 

bidrag 

Statlige tilskudd 
• Spillemidler til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

• Nye regionale kriterier 

• Balanse - lokale og regionale anlegg 

• Friluftsliv og nærmiljø er prioritert 

• Rehabilitering 

• Friluftsliv  

• Sikre arealer og tilrettelegge  

• Motiver / stimulere 
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Regionale kriterier for hovedfordeling av spillemidler til  
anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Akershus 

• Anlegg og områder med regional betydning kan prioriteres med inntil 20 % av den årlige 
spillemiddelrammen (innfases fra 2018) * 

• Tildeling av spillemidler følger som en hovedregel kommunens vedtatte prioritering  

• Kommunene innvilges som en hovedregel hele eller deler av søknadssummen for ett av de 
høyest prioriterte anleggene (ordinære og / eller nærmiljøanlegg ** 

• Nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg tildeles årlig inntil 15 % av fylkets tildelte ramme 

• Kommunene innvilges årlig minst ett omsøkt friluftslivsanlegg 

23 
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Godt samarbeid er det mest avgjørende 

• Samordnet og forutsigbar oppfølging av planen 
• Retningsgivende for kommunale planer for idrett, friluftsliv og folkehelse  

• Vurdere behov for avtaler for langsiktige samarbeidstiltak- og prosjekter, der 
fylkeskommunal medfinansiering inngår 

• Legge til rette for og arbeide for et fortsatt godt samarbeid med 
• Kommuner og regionråd 

• Regionale og statlige myndigheter 

• Idrettskretsen, friluftsråd, friluftslivs- og andre interesseorganisasjoner 

• Regionalt utvalg for anlegg og områder 
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Handlingsdel og handlingsprogram 2017-2020 

• Handlingsdelen følger opp og iverksetter den strategiske delen av planen 

• Fireårig handlingsprogram  
• Skal være dynamisk og rulleres årlig 

• Delprogram 

• Inneholder primært regionale prosjekter og tiltak 

• Forslaget som er vist er en foreløpig skisse  

• Delprogram 
• 1 – følger opp utviklingsområdene A – E 

• 2 – investeringsbehov i statlig sikrede områder 

• 3 – muligheter knyttet til videregående skoler 

• 4 – aktiviteter, anlegg og tilrettelegging med regional betydning (alle innmeldte behov / prioritering / avklaring) 
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Videre prosess 

• Høring 
• 13.06 – 30.09.2016  Høringsperiode   

• Politisk behandling av endelig plan 
• 05.12.2016  Rådene   

• 06.12. – 07.12.2016  Hovedutvalgenes behandling  

• 12.12.2016  Fylkesutvalgets behandling   

• 19.12.2016  Fylkestingets behandling og vedtak 


