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Innspill til planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv
FNF Rogaland takker for muligheten til å bidra med innspill til planprogrammet. Time
kommune har valgt fysisk aktivitet som det samlende begrepet og signaliserer dermed en
helhetlig tilnærming av denne delen av folkehelsearbeidet. FNF Rogaland ønsker etter hvert å
bidra ved å engasjere lokale grupper og medlemmer med tilhørighet i Time kommune i
arbeidet med selve planen. I denne omgang ønsker vi å kommentere et par av punktene i
planprogrammet:
2. Mål for planarbeidet
Under utforming av mål for kommunen sin satsing oppfordrer vi kommunen til å være veldig
bevisst på sin rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner med frivillige. Vi ser gjerne at
dette resulterer i flere spesifikke mål i planen. Hensikten kan også inkluderes her som et mål i
dette kapittelet.
4.1 Tema, Friluftsliv
Alt som nevnes er riktig men vi savner en av de viktigste funnene som forskning har gjort vedr.
aktivitet i naturen: Aktivitet i naturen er langt bedre for den totale helsen enn aktivitet inne
eller i andre arenaer. Planprogrammet er inne på noe av fordelene ved aktivitet ute men
uttrykker det ikke sterkt nok.
Vi forslår et 3. kulepunkt i den røde boksen: Hvordan kan kommunen bevare viktige små og
store natur- og friområder? En av de største utfordringene i kommuner som Time, er presset
på arealene, ikke minst på de nære, små områdene som brukes f.eks. av barnehager og
speidergrupper. De opplever stadig at en skog eller eng de har brukt i årevis blir spist opp av
nok et boligkompleks, vei eller annen infrastruktur.
5.1 Statlege føringar
Her nevnes det meste og viktigste. Vi vil også minne kommunen om at vi har en nasjonal
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gåstrategi en nasjonal sykkestrategi og veiledere. Og vel så viktig, en ny friluftslivsmelding er
under utarbeidelse og forventes ferdig i 2016.
5.2 Regionale føringer
Regional kulturplan for Rogaland 2015 – 2025 bør også inkluderes da denne i tillegg til
kulturfeltet også omhandler idrett og frivillighet, herunder friluftsliv.
6. Utgreiingsbehov
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et nasjonalt mål for alle kommuner innen
2018 og vi er glad for at Time kommune har dette med. I veilederen gis det bla. føringer for
medvirkning. FNF Rogaland vil gjerne kontaktes når arbeidet er startet slik at lokalkjente i
organisasjonene kan bidra direkte.
Vi har allerede nevnt behovet for å ta vare på de små, nære områdene. For å gjøre dette må
også disse kartlegges. Vi foreslår derfor at kommunen foretar en Barnetråkk undersøkelse i så
store deler av kommunen som mulig. Uansett bør det gjøres i områder der vi vet barn og
grupper ferdes. En slik registrering kan bl.a vise snarveier og områder som ikke er sikret i
kommuneplanen og kan bidra til at kommuneplanens arealdel ved rullering tar bedre hensyn
til barn og unges behov. Det kan selvsagt også gjøres andre registreringer – f.eks. et
Seniortråkk, etter mønster av Barnetråkk.
7.1 Organisering
Referansegruppen inkluderer ikke noen fra de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Vi
oppfordrer kommunen til å finne en representant.
--Til slutt vil vi påpeke behovet for langsiktig sikring av de viktigste friområdene. Et virkemiddel
kan være statlig sikring som vi mener bør være en strategi blant flere i planen. Vi oppfordrer
kommunen til å identifisere mulige kandidater, gjerne i samarbeid med nabokommunene og
ved hjelp av Jæren Friluftsråd. Kommunen bør også vurdere andre mekanismer for sikring som
er mer forpliktende og har lengre tidshorisont enn kommuneplanens arealdel.
Fylkeskommunen har også signalisert at dette kan bli et tema i den nye regionalplanen for
friluftsliv og naturforvaltning.
Vi ser fram til høre mer om framdriften av planen og ønsker Time kommune lykke til med
arbeidet.
Med vennlig hilsen
Emily Halvorsen
Koordinator
Kopi:

Rogaland fylkeskommune
Styret i FNF Rogaland
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