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Formål:
Temaplan Anlegg er en temaplan som inngår i kommunens plan- og styringssystem, jfr. årshjulet.
Temaplanen er et redskap for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til
handling ved prioritering av innsats, og den inngår i beslutningsgrunnlaget for kommunedelplaner og
økonomiplanen.Rammer for Temaplan Anlegg er gitt i lokale, regionale og nasjonale føringer.
Føringer fra kommunestyret er vedtatt i planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel og i årsrapporten og
økonomiplanen.
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Hovedmål: Alle innbyggerne i Verdal kommune er fysisk aktiv hver dag
Optimal bruk av dagens anlegg

Anlegg og friluftsområder er
allsidige og fungerer som gode
møteplasser hele året.

• Utvikle og rehabilitere eksisterende
anlegg

• Utvikle attraktive flerbruksanlegg i
tilknytning til skoler for organisert og
egenorganisert aktivitet.

• Merke, utbedre og samordne
turstier/turveger.

• Utvikle tettstedsnære anlegg, turløyper
og parkområder for leik og aktivitet.
• Sikre hensiktsmessige områder for leik,
idrett og aktivitet gjennom
arealplanlegging.

• Stimulere til økt ungdomsaktivitet

Anlegg som utfyller hverandre i
bruk og plassering
• Stimulere til å utvikle anlegg for alle
grupper uavhengig av alder, kjønn og
aktivitetsnivå.
• Samarbeid om
regionale/kostnadskrevende anlegg på
tvers av kommuner.

• Stimulere til samarbeid om
anlegg og arrangement.

PRIORITERING AV SPILLEMIDLER
I tillegg til statelige føringer, vil prioritering av spillemidler i lys av strategiene gjøres slik i Verdal kommune:
• Spillemiddelsøknader til flerbruksanlegg på/ved skoler prioriteres frem.
• Spillemiddelsøknader som har en god plan for drift prioriteres frem.
• Spillemiddelsøknader til tettstedsnære anlegg, turløyper og parkområder prioriteres frem.
• Spillemiddelsøknader til anlegg for ? prioriteres frem – Er det noe vi bør prioritere foran andre?
• Spillemiddelsøknader for regionale anlegg prioriteres ikke før det er samarbeid i regionen.

Plankrav, kommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet:
Lenker til :
• Planprosessen

• Utviklingstrekk i kommunen – kommuneplanens samfunnsdel
• Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen
• Resultatvurdering av forrige plan
• Vurdering av aktivitet og fremtidige behov
• Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring
• Langsiktig del
• Kart

Føringer for planen:

• Lover:

Andre statlige føringer:

Regionale føringer:

• Plan og bygningsloven

• Meld.St. 34 (2012-2013)
Folkehelsemeldingen

• Strategi for idrett og friluftsliv
2013-2016

• Meld. St. 14
«Idrettslivet i endring»

• Trøndersk anleggsplan
2011-2015

• Meld St. 16
«Resept for et sunnere Norge»

• Strategi for folkehelsearbeidet i NT
2011-2014

• Lov om folkehelsearbeid
• Forvaltningsloven
• Offentlighetsloven

• Meld St. 26
«Den Norske Idrettsmodlellen»
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Plan for frivillighetspolitikk 2012-2016
Idrettspolitisk plan – anlegg og virksomhet 2010-2025
Strategisk kulturplan 2005-2010
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