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Høringsuttalelse til planprogram for kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet 2018 – 2030 i Harstad kommune
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Harstad kommune har planprogrammet til
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2030 til høring. Vi har samarbeidet med en rekke
frivillige natur- og friluftsorganisasjoner for å koordinere innspill til saken. FNF Troms ønsker å komme med
følgende innspill:
FNF Troms er i all hovedsak godt fornøyd med planprogrammet. Vi mener Harstad kommune har hatt en
god og omfattende plan i den tidligere «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 20102013», med mange viktige momenter for å sikre et aktivt, attraktivt og helsefremmende Harstad. Vi har tro
på at revisjonen vil kunne gi ytterligere løft. Noen betraktninger ønsker vi likevel å dele.
Planens navn
FNF Troms mener det tidligere navnet «kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse» er mer
treffende enn det foreslåtte nye «kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet». Selv om setningen
«herunder friluftsliv» føyes til flere steder, mener vi planens fokus på friluftsliv ville løftes dersom
begrepene «naturopplevelse» eller «friluftsliv» inkluderes i plannavnet. Vi ber om at dette vurderes. Vi
kjenner til at veilederen fra Kulturdepartementet heter «kommunal planlegging for idrett og fysisk
aktivitet», men ønsker å fremheve at det ikke er noe krav at de kommunale planene skal ha dette navnet.
Gratangen kommune, som har sin kommunedelplan på høring i disse dager, er blant mange kommuner
som kaller den «kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Det er også en rekke kommuner
rundt i landet som fremdeles benytter «fysisk aktivitet og naturopplevelse».
2.3 Hva skal inngå i revideringen av kommuneplanen?
I tillegg til de seks foreslåtte hovedpunktene hvor det er behov å skaffe oppdatert innsikt og oversikt,
foreslår FNF Troms også noen flere punkter / underpunkter. Noen av disse vil gå inn i hverandre. I forrige
plan var det inkludert et kapittel om «hverdagsaktiviteten». FNF Troms mener dette er av særlig viktighet
og anbefaler at det tas med videre. Barn, unge og seniorer hadde særlig fokus i forrige plan. Dette bør
videreføres, samt at flerkulturelt friluftsliv bør løftes i planen. Generelt er det viktig at planen har
hovedtyngden mot lavterskelfriluftslivet og kommer med konkrete forslag og tiltak til hvordan en kan nå
de inaktive og lite aktive. Andre aktuelle punkter / underpunkter er:
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Sti- og løypeplan
FNF Troms mener at oversikten og planleggingen av løyper og tilhørende tilrettelegging er naturlig å få inn
i en sti- og løypeplan i sammenheng med kommunedelplanen. Utarbeidelse av sti- og løypeplan er også et
prioritert tiltak i den regionale planen for friluftsliv, vilt og innlandsfisk. Der heter det blant annet at
«kartleggingen av friluftsområder gir kommunene og friluftsrådene god mulighet til å utarbeide
styringsdokumenter i form av sti- og løypeplaner for områdene. Det vil sikre en bedre koordinert etablering,
drift og vedlikehold, samtidig som de frivillige fortsatt er viktige feltressurser i dette arbeidet.» Et nytt tiltak
i det regionale fireårige handlingsprogrammet er: «Utarbeide planer for tilrettelegging, skjøtsel, drift og
vedlikehold av viktige friluftslivsområder og turruter i kommunene». Dette sammenfaller med en sti- og
løypeplan som bør utvikles i forbindelse med kommunedelplanen i samarbeid med friluftsrådet og frivillige
lag og foreninger. I denne planen bør det også komme fram hvor en for eksempel ønsker friluftsporter,
universelt utformede områder og skiltede og merkede turruter.
Friluftsområder
Harstad har en lang rekke attraktive friluftsområder, både nærtur- og utfartsområder. Disse bør
tilrettelegges og driftes slik at de framstår som attraktive til bruk for hele befolkningen. For å møte
folkehelseutfordringene trengs det effektive strategier og økte økonomiske virkemidler i hele
tiltakskjeden: sikring, tilrettelegging, forvaltning og drift, informasjon og aktivitetstiltak. Det bør også
vurderes om kommunen har behov for flere statlig sikrede områder utover Kanebogen og Solhaug, og
hvilke som bør sikres gjennom plan eller på annen måte. Nye områder for statlig sikring bør sess i
sammenheng med den nye friluftskartleggingen i kommunen. Kan for eksempel deler av Folkeparken eller
Gressholman være aktuelle? Gjennom planprosessen det kommende året bør en ha som mål å velge ut
noen konkrete alternativer. Andre momenter er sammenhengende gang- og sykkelstier i kommunen,
opparbeidelse av flere grønne lommer og styrking av mulighetene for opphold i friluft ved sjøkanten.
Universell utforming
FNF Troms mener det er viktig at kommunen har minimum et friluftsområde som er tilgjengelig for alle
gjennom universell utforming. Dette er også en av målsetningene i den regionale planen for friluftsliv. Vi
ser gjerne at Harstad også er enda mer offensiv enn dette og ser på muligheter for universell utforming
med differensiering knyttet til både aktiviteter og geografi. Det er viktig å planlegge for god
framkommelighet og muligheter for parkering ved friluftsområder generelt, samt god brøyting vinterstid.
Friluftsliv i skole og barnehager
FNF Troms vil understreke viktigheten av å ivareta grøntområder i nærhet til barnehager og skoler slik at
disse kan benyttes aktivt til turer, lek, friluftsliv, stedsbasert læring og uteaktivitet i undervisningssammenheng. Vi viser til Stortingets nylige vedtak om innføring av en time fysisk aktivitet hver dag i
grunnskolen. Dette er en seier og gladnyhet for alle barn og unge, og mulighetene knyttet til dette bør
innlemmes i kommunedelplanen. Midtre Hålogaland friluftsråd er en naturlig samarbeidspartner på dette
feltet.
Spillemidler og anlegg
Et av punktene som planen skal inneholde er «Anleggsbehov og arealbehov». Undersøkelser viser at stier
og turveier er den anleggstypen som blir mest brukt. Anlegg for friluftsliv er kostnadseffektive, sosialt
utjevnende og når bredt. FNF Troms foreslår at Harstad kommune gjør en bred behovskartlegging over
hvilke spillemiddelfinansierte prosjekt for friluftsliv en kan få frem i Harstad. Kommunen bør også vurdere
behovet for at en fast prosentsats av spillemidlene skal gå til friluftsliv. 10 prosent i løpet av planperioden
kan være et mål. Sammen med friluftslivsorganisasjoner, Midtre Hålogaland friluftsråd og andre bør det
gjøres en innsats for å motivere og få fram gode søknader til slike anlegg. FNF Troms anbefaler også at
disse havner høyt oppe på lista over prioriterte anlegg. Vi har sett eksempler fra andre kommuner hvor for
eksempel kartpakker til noen titalls tusen havner bak storstilte utbygginger i millionklassen. Om
prioriteringslista skal følges slavisk, vil det kunne ta mange år før små, effektive tiltak blir realisert. Vi
anbefaler at kommunen aktivt løfter opp gode friluftslivsanlegg i programmet. En del større
spillemiddelanlegg som fremmer egenaktivitet er også avhengige av at kommunen selv tar en
pådriverrolle. Vi håper og tror at Harstad vil innfri på dette området.
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4.2 Medvirkning og samråd
Det ser ut til å være lagt opp et godt program for medvirkning. FNF Troms er positive til at FNF Troms med
sine tilsluttede organisasjoner og Midtre Hålogaland friluftsråd er foreslått inn i ressursgruppa for planen.
Her ser vi fram til å bidra. Teksten kan gjerne justeres til: «Involvering av friluftsinteressene gjennom
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms og Midtre Hålogaland friluftsråd, samt lokale
friluftsorganisasjoner som Harstad Turlag, Harstad JFF m.fl. vil ivareta dette fokusområdet.» Ulike lokale
bygde- og grendelag o.l. er også viktig å involvere.
Vi minner om viktigheten av at folkemøte o.l. legges på kveldstid slik at det øker muligheten for frivillige
organisasjoner til å delta. Det samme gjelder andre aktuelle møter hvor de frivillige er målgruppe og
bidragsytere.

Vi ønsker Harstad kommune lykke til i arbeidet med å ferdigstille planprogrammet til «Kommuneplan for
idrett og fysisk aktivitet» og ser fram til et godt samarbeid i den videre plan- og arbeidsfasen.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms
Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator
FNF Troms
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