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Offentlig høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2020 - 2031 og handlingsplan 2020 - 2023 

 
Vedlegg: 
1 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2031 og handlingsplan 2020 

– 2023 
 
 

Rådmannens innstilling 
1.  Forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2031 og 

handlingsplan 2020 – 2023 legges ut til offentlig høring i seks uker.  
 
2.  Følgende prioriteringer foreslås vedtatt i prioritert rekkefølge for handlingsplanens 

periode 2020 – 2023:  
 

 For nærmiljøanlegg og friluftsliv:  
 1. Aktivitetsområde, Terråk skole – ansv. Bindal kommune 
 2. Gapahuk, Storenget skistadion – ansv. Kula IL  
 3. Bru, Tverråa – ansv. Terråk jeger- og fiskerforening  
 4. Sti og parkering til Blåfjellstua – ansv. Kjella IL 
 5. Gapahuk Amundsvatnet – ansv. uavklart  
 6. Grusing av trimløype rundt fotballbane, Bindalseidet – ansv. Kula IL 
 
 For ordinære anlegg for idrett og friluftsliv:  
 1. Idrettshall, Terråk – ansv. Bindal kommune 

2. Rehabilitering av lysarmatur i lysløype, Terråk – ansv. Terråk IL  
3. Skihus, Storenget skistadion – ansv. Kula IL  

 4. Rehabilitering av lysløypetrase, Terråk – ansv. Terråk IL 
5. Klubbhus og skytebane, Mattiasmoen – ansv. Terråk IL og Indre Bindal skytterlag  
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Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 12.12.2019  
 
Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1.  Forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2031 og 

handlingsplan 2020 – 2023 legges ut til offentlig høring i seks uker.  
 
2.  Følgende prioriteringer foreslås vedtatt i prioritert rekkefølge for handlingsplanens 

periode 2020 – 2023:  
 

 For nærmiljøanlegg og friluftsliv:  
 1. Aktivitetsområde, Terråk skole – ansv. Bindal kommune 
 2. Gapahuk, Storenget skistadion – ansv. Kula IL  
 3. Bru, Tverråa – ansv. Terråk jeger- og fiskerforening  
 4. Sti og parkering til Blåfjellstua – ansv. Kjella IL 
 5. Gapahuk Amundsvatnet – ansv. uavklart  
 6. Grusing av trimløype rundt fotballbane, Bindalseidet – ansv. Kula IL 
 
 For ordinære anlegg for idrett og friluftsliv:  
 1. Idrettshall, Terråk – ansv. Bindal kommune 

2. Rehabilitering av lysarmatur i lysløype, Terråk – ansv. Terråk IL  
3. Skihus, Storenget skistadion – ansv. Kula IL  

 4. Rehabilitering av lysløypetrase, Terråk – ansv. Terråk IL 
5. Klubbhus og skytebane, Mattiasmoen – ansv. Terråk IL og Indre Bindal skytterlag  

  
 
 
 

Saksopplysninger 
Bindal kommune vedtok sin første anleggsplan i 1994. Denne ble revidert i 2002. I 2012 ble 
anleggsplanen tatt med inn i en omfattende kommunedelplan for folkehelse for årene 2013 – 
2025.  
 
I veiledningen «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet», gitt ut av 
Kulturdepartementet 2015, defineres minimumskrav for et slikt plandokument. Planen skal blant 
annet inneholde målsetninger, resultatvurderinger av forrige plan, et prioritert handlingsprogram 
og en uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.  
 
Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil gjelde i perioden 2020 – 
2031. Med planen følger også en detaljert handlingsplan for 2020 – 2023 for prosjekter som kan 
motta spillemidler. Planen vil sammen med statlige føringer være et viktig politisk 
styringsverktøy.  
 
I planarbeidet har det vært lagt til rette for medvirkning ved gjennomførte folkemøter på 
Bindalseidet, Kjella og Helstad. Våren 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse som 
skulle bidra til å kartlegge hva kommunens befolkning er fornøyde med, og hva de ønsker av 
tilbud innen idrett og friluftsliv. Skolene ble oppfordret til å gjennomføre undersøkelsen med 
elevene.  
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Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal legges ut på offentlig høring i 
seks uker. Innspill i høringsperioden vil bli vurdert og tatt i planen.   

Vurdering 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et nødvendig dokument for at 
kommunen skal kunne søke om spillemidler. Planen skal også fungere som et redskap for 
planlegging framover. Planen må ses i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 
2024 som skal legge til rette for idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelse for alle. I 
planen er det også sagt at kommunen skal tilrettelegges for tiltak som fremmer folkehelsen i 
befolkningen, blant annet ved økt friluftsliv.  
 
Forsalg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2031 omfatter 
tidligere og nye innspill. Mange av prioriteringene fra forrige planperiode er gjennomført og 
ferdigstilt. De som ikke er kommet i mål er tatt med i videre prioritering eller er lagt til listen for 
andre uprioriterte tiltak, se handlingsplanen 2020 – 2023.  
 
Forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2031 og 
handlingsplan 2020 – 2023 legges ut til offentlig høring i seks uker.  
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 27.11.2019 
 
 

Knut Toresen  Siv Anita Myhre 
rådmann  oppvekst- og kultursjef 
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