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STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID 
 

 
• Forslag til planprogram 
     har vært på høring og  endelig    
      planprogram er vedtatt i  
      fylkesutvalget 8.12.2014. 
 
• Oppstart- og utfordringsmøte 
     for den regionale planen    
     5.mars 2015.  
 
• Ferdig godkjent plan med HP i 

2016. Innarbeides i ØP 2017.  



Milepæler i arbeidet med regional plan 
Oppstart arbeid  RP. 

Juni 2014 

Utkast PP på høring 

August – Oktober 2014 

Utarbeide 
kunnskapsgrunnlag 

September 2014 –  

Juni 2015 

Fase 1 av RP 

Mål og strategier 

Februar – Juni 2015 

Fase 2 av RP 

Drøfte tiltak. 

Utarbeide regional plan og 
handlingsprogram 

August – November 2015 

Høring av utkast  RP og HP 
og 

Fylkestingets vedtak av 
endelig plan 

1. Halvår 2016 

Oppfølging, evaluering, 
gjennomføring 

RP og HP 

2. Halvår 2016  

Framdriftshjul 
 



 
«Ja, det viktigste planarbeidet vi gjør nå» 

 

Forslag til planprogram støttes – med gode innspill! 

Foto: Terje Johannessen 



 

«Levende» 
 
  

Tilslutning til prioriterte tema for samarbeid og utvikling 

 
• Aktiv i Akershus – hele livet (A) 

 

• Varierte anlegg, områder og ferdselsårer (B) 

 

• Kunnskap, kompetanse og innovative løsninger (C) 

 

• Prinsipper for arealbruk, lokalisering og virkemiddelbruk (D) 



«Ledende»  

– avklaring av innspill 
• Formål 

 

• Avgrensing 

 

• Kunnskapsbehov 

 

• Organisering 



 
Innspill til formål og avgrensing 
 Utvikle regionalpolitikken i Akershus basert på samarbeid og partnerskap for 

plantemaene idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
 

• Prioriterte regionale tema for utvikling mot 2030  
 Tilslutning til målsetting om trendskifte  og prioriterte tema A) til D) 
 Behov for avgrensing!  

 

• Styringskraft og merverdi utover kommunenes egne planer 
 Ønske om samarbeid og utvikling av store, varierte anlegg, områder og ferdselsårer 
 Skoleutbygging i sammenheng med idrettens anleggsbehov – også programmet for innholdet 
 Regional blå-grønn struktur sikres. Verdsetting av områder egnet for friluftsliv. 
 Forvaltningsplan for Marka. Båtutfartssteder i en interkommunal kontekst.  

 

• Best mulig bruk og nytte av tilgjengelige virkemidler 
 Felles søknadssenter: Samordning av tilskuddsordninger som fremmer fysisk aktivitet 
 Alle offentlige sikrede friluftslivsområder bør kunne motta tilskudd fra staten 

 
• Aktiv oppfølging og bruk i regionale, kommunale og statlige organers 

planlegging og virksomhet i Akershus 
 Prosess og innhold som er relevant og dekker behov. Handlingsplanen som «felleseie» 
 Samt samordning med Skolestruktur i 20-års perspektiv og Regional plan for areal og transport i O/A 



 
Innspill til spørsmål i høringen 
  • Prioriteringene og avgrensningene er de mest relevante for kommunen / organisasjonen  

 «Fysisk aktivitet og nærfriluftsliv løftes ytterligere i planen» 

 Styrke universell tilgjengelighet og tilrettelegging 

 

• Planen vil gjøre en forskjell og gi effekt, og ikke blir løst av andre pågående planer og prosesser 
 Tydelighet mht virkemidler som benyttes for  å gjøre en forskjell  

 Samfunnsøkonomisk gevinst vektlegges. Indikatorer? 

Definere «effekt» og «forskjell» i denne sammenhengen 

 

• Det er andre utfordringer og problemstillinger som er viktige / viktigere og bør tas med, og 
som vil gi en merverdi utover kommunenes egne planer 
 Kostnadskrevende nasjonale arenaer for elitesatsing. Akershus kampsportfylke nr. 1? 

 Idrettens arealbehov (i tillegg til hallflater) 

 

• Det er relevant å dele den regionale planen i fire deler, en for hver delregion i fylket  
 For hele fylket, og med fokus på regionalt og /eller delregionalt nivå etter behov  

 Både - òg. Delregionalt om kunnskap og utfordringer. Behov og potensiale for regional   
samordning av arenabehov 

 Asker / Bærum samarbeider godt – også med Nedre Buskerud 

 Sømløst og felles interesser / behov på tvers av fylkesgrensene Oslo – Akershus 

 

 



 
Kunnskapsbehov og organisering 
  

Innspill til øvrige spørsmål i høringen 
 

 

• Det er lagt godt nok til rette for gode prosesser, og medvirkning og tilgang på informasjon er 
tydelig beskrevet 
 Akershus Idrettskrets og friluftsorganisasjonene – representert i prosjektgruppa versus 

temagrupper/delprosjektgrupper  

 Statens medvirkning 

 «Framtidsombud», Fylkeselevrådet, representanter for mindre fysisk aktive 

 Ressursgruppen er supplert 

 Framdriften er justert 

 

• Eventuelt andre metoder for involvering og utredning kan benyttes 
 Utredningsfasen utvides til juni 2015  

 

 

• Høringspartenes interesser er tilstrekkelig representert ivaretatt 
 Ingen innspill 

 

 



Aktiv i Akershus – hele livet 

Trendskifte for fysisk aktivitet: 
Hvilken effekt ønsker vi oss? Løfte 
fysisk aktivitet og nærfriluftsliv 
ytterligere i planen?   

Hvordan få folk i aktivitet? 
Hele livet og i hverdagen? 

Hvordan ta hensyn til personer med 
liten kunnskap om friluftsliv? 

Akershus som kampsortfylke nr. 1 i Norge? 
Kampsortgrener tiltrekker seg unge mellom 12 
og 20 år -  er arealeffektivt, men krever egnede 
lokaler.  

Hva blir frivillighetens rolle i 
planarbeidet og oppfølgingen? 

Universell utforming over alt 
for å få med alle? 

Fokus på samfunnsøkonomisk gevinst? 

Hvordan bedre trafikkgrunnlaget til utfartssteder 
med kollektivdekning slik at tilbudet kan bli bedre? 

Hva innebærer det at transportveksten 
skal tas med sykkel og gange? 

På sykkel til svømmehallen og 
butikken? 

Mer attraktivt å sykle:  
Sykkelautostrada, sykkelparkering, føle seg trygg? 

Hva gjør vi i stedet når vi 
ikke kan gå på ski lengre? 

Hva ønsker ungdom? 
Hva ønsker eldre? 

Videregående skole – 
et satsingsområde? 



Hva er tilstrekkelig kapasitet og hvor varierte 
anlegg, områder og ferdselsårer skal vi ha? 

Allemannsretten:  
Hvem skal få plass? Hvor og til hva? 

Forutsetninger for 
inkludering, mangfold og 
deltagelse. 

Utvikling av anlegg i tilknytning til skoler /vgs.  
En fordel at det er samsvar mellom skolens utdannings-
tilbud og kommunens anleggssatsing. 

Sikre gjenværende grønnstruktur og vassdragssoner. 
Verdivurdering av kartlagte områder for friluftsliv. 
Regionale merkede ferdselsårer og naturområder. 
Opplevelsesverdi. 

Kapasitet og tilgjengelighet 
for alle nå og i 2030?  
Hva må bygges og hvor? 

Badestrender = parker. Behov 
for tung tilrettelegging av 
eksisterende friområder. 

Rulleski vekk fra kjørevei og i stedet for langrenn: 
Hvor? Hvilken standard? 

Vil vi ha «stilleområder» i 2030? 

Skal alle ha en arena å møtes på? Mulighet for aktivitet uten 
tilrettelegging for lek og 
uorganisert friluftsliv. 



Kan vi skape en forskjell med prinsipper for 
arealbruk, lokalisering og virkemiddelbruk? 

I planperioden kun gir spillemidler til 
10 kunstgressbaner? 

Stimulerer til regionale møteplasser  
for samhandling om større anlegg og aktivitet? 

Følger lokaldemokratiet og gir alle kommuner 
 spillemidler til sitt høyest prioriterte anlegg? 

Prioriterer støtte til kommuner i vekst? 

Prioriterer støtte til de 
 «fattige» kommunene? 

Prioriterer anlegg ved skoler foran andre anlegg? 

Gi mer fylkeskommunalt tilskudd til regionale anlegg? 

Prioriterer anlegg for egenorganisert høyere  
enn anlegg for organisert idrett? 

Reduserer etterslepet på idrettsanlegg ved  
å ikke lenger sette av 10 % til friluftsliv? 

Prioritere fysisk aktivitet 
og friluftsliv i nærmiljø?  

Gang- og sykkelvei 
versus skoleskyss? 

Regionale arenaer 
kun i knutepunkt? 

Prioritere båtutfartsseder i 
Oslofjorden? 



Hvilke kunnskap og kompetanse trengs for 
morgendagens innovative løsninger? 

Hvordan kan fortetting og 
urbanisering skje, og samtidig 
skape gode attraktive 
bomiljøer? Med minst like gode 
muligheter for fysisk aktivitet i 
nærmiljøet? 

Målene må være tydelige og målbare: 
Hvordan evaluere et trendskifte for økt 
fysisk aktivitet uten tilstrekkelige data om 
fysisk aktivitet i Akershus? 

Nye partnerskap for regional 
samordning av arenabehov for 
breddeidrett og eliteidrett? 
Interkommunalt og delregionalt? OPS? 

De fleste fysisk aktive er ikke 
medlemmer i organisasjoner. 
Mange er medlemmer i flere 
organisasjoner. Hvilken nytte 
gir bruk av medlemstall oss? 

KOSTRA må 
kvalitetssikres før bruk 
som indikatorer. 



Forvaltningsplan for Marka  
– bakgrunn for problemstilling i planprogrammet 

 Fylkeskommunalt tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv  
 Tilskudd til statlig sikrede områder i Marka 
 Skilt- og merkeprosjektet – 2014-2016 (Akershus fylkeskommune / Gjensidigestiftelsen) 
 
 Fylkeskommunens styringsdokument for friluftsliv (2013) 
 Innspill til Handlingsplan for statlig sikring av friluftslivsområder 
 Innspill til Oslo kommuneplan  
 Innspill til areal- og transportplan for Oslo og Akershus 
 Innspill til ny stortingsmelding om friluftsliv 
 Markaloven 5 år - jubileumskonferanse 

 
 OOF: Forvaltningsplan for Marka 
 2015: Statlige tilskudd til kommuner/friluftsråd for tilrettelegging i §11 områder 

etter ML 
 

 Andre plan- og virkemidler? 

 
 



Forvaltningsplan for Marka? 

Samarbeid og utvikling om 
 
• B)   Varierte anlegg, områder og ferdselsårer 

 
• D1) Prinsipper for arealbruk og lokaliseringsstyring 

– Vurdere lokaliseringsstyring av anlegg, områder og tiltak 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet …. 

    … i og ved Marka (legge grunnlag for arbeid med  
    forvaltningsplan) 
 

• D2) Prinsipper for økonomisk virkemiddelbruk 



Styringsgruppe 
 

Akershus fylkeskommune (1) - leder av gruppen  

- v/ fylkesdirektør kultur, frivillighet, folkehelse 

   

-Kommunene (4) 

 v/1 representant for hver delregion på rådmannsnivå  

 
 

 

Prosjektgruppe 
 

Kommunene (4) 

 v/1 representant for hver delregion 

 
 

-Akershus fylkeskommune (4) 
 

 

Prosjektsekretariat 
Fylkeskommunen 

Ressursgrupper 

 
 

•Frivillige organisasjoner 

•Brukerorganisasjoner 

•Interesseorganisasjoner 

•Representanter for uorganisert fysisk aktivitet 
 

•Offentlig forvaltning på regionalt nivå 

•Statlig virksomhet 

 

•Fylkeselevrådet 
 

•Kunnskaps-, forsknings- og kompetansemiljøer 
 

•Oslo kommune, og øvrige nabofylker og  -kommuner 

 

Organisering av planarbeidet 
 

Aktiv  i Akershus – 
hele livet 

Varierte anlegg, 
områder og 
ferdselsårer 

Kunnskap, 
kompetanse og 

innovative 

løsninger 

Prinsipper for 
arealbruk, 

lokalisering og 
virkemiddelbruk 

TEMAGRUPPER / TEMAMØTER 



Følgende piktogram 
brukes som illustrasjoner i planprosessen 

 

 
Følg planprosessen på www.akershus.no 


