Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Vår ref: LIER 2011/9423

Deres ref:

Dato: 04.06.2014

Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 10.
juni 2014
Dere innkalles med dette til fellesmøte med eldrerådet og til møte i rådet for likestilling av
funksjonshemmede tirsdag 10. juni kl. 13.00.
Sakliste fellesmøte eldrerådet kl. 13.00 på kommunestyresalen:
Temaplan anlegg for leik, aktivitet og idrett. Det er igangsatt et arbeid med nevnte temaplan
og notat om saken ligger lenger ned i dok,umentet. Berit Hakkebo vil orientere om saken i
møtet. Det vil ikke bli oppnevnt egen plangruppe for temaplanen, men brukermedvirkningen
vil bli ivaretatt av rådet i møter.
Sakliste rådet – starter etter fellesmøte – møterom 2. etasje rådhuset:
1. Godkjenning av referat fra møte 25. februar 2014.
2. Oppfølging generasjonskonferansen – arrangement i Moparken – oppnevning av to
representanter.
3. Orientering fra oppnevnte brukerrepresentanter.
4. Eventuelt.
Vel møtt.
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NOTAT: Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet.
Bakgrunn:
Verdal kommune ønsker innspill i en tidlig fase i arbeidet med Temaplan anlegg for leik,
idrett og aktivitet.
Temaplanen inngår i kommunens plan- og styringssystem.
Planen utarbeides på bakgrunn av formannskapsvedtak i sak 19/14 om revidering av
kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal. Det ble i samme sak vedtatt at det skal
utarbeides felles plan for regionale idrettsanlegg i Levanger og Verdal, og at det skal være
fokus på samarbeid på dette området med andre kommuner i Innherredsregionen.
Det jobbes parallelt med tilsvarende plan i Levanger.
Rammer for Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet er gitt i lokale, regionale og
nasjonale føringer.
I samsvar med kommunestyrenes strategiske føringer skal planen ha fokus på folkehelse for
hele befolkningen. Perspektivene for planen strekker seg derfor fra leik og aktivitet til
toppidrett, og fra 0 til 105 år, slik:

Den norske idrettsmodellen sier at en fremtidsrettet statlig idrettspolitikk skal legge til rette
for at befolkningen har mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.
Lokale idrettslag er gjennom sine primæroppgaver viktige bidragsytere til økt fysisk aktivitet
i det helsefremmende arbeidet, ved å legge til rette for aktivitetstilbud i stimulerende miljø.
Frafallet er imidlertid dramatisk i norsk idrett. Av 8-åringer er 80 % med i organisert idrett,
men fra 13 år er frafallet på hele 50 %.
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Samtidig viser undersøkelser at jo lengre man er idrettsaktiv, og jo flere idretter man driver
med lengst mulig, desto mer positivt påvirkes etableringen av varige fysiske aktivitetsvaner.
De sosiale forskjellene har økt i perioden 1990-2007, særlig når det gjelder idrett. De med
høy utdanning er mer fysisk aktive enn grupper med lavere utdanning.
Samtidig ser vi at barn av foreldre med høy utdanning er mer aktive og deltar oftere i fysisk
aktivitet enn barn av foreldre med lav utdanning. Idretten er den organisasjonstypen som i
minst grad rekrutterer barn med familier med lav inntekt.
Utviklingen går i retning av at det blir flere og flere i befolkningen som velger å drive med
uorganiserte og selvorganiserte aktiviteter, hvor den enkelte selv kan bestemme tid og
sted.
Det er ønskelig med innspill knyttet til tema som inngår i planen i en tidlig fase.
Innspill kan for eksempel være kommentarer til eksisterende anlegg, forslag til nye
tiltak/anlegg og innspill til økt eller endra bruk av anlegg.
Innspill i tidligfasen kan komme i møtet, eller sendes på e-post til Ingvild Aasen:
ingvild.aasen@verdal.kommune.no. innen 17/6.
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