
Temaplan fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv 

– mandat og rammer for planprosessen

Idrett og friluftsliv

Hovedutvalg Medborgerskap 4. juni

Asker/5.mai 2020



Formål med planen

• Innbyggere skal ha høy livskvalitet i hverdagen 

gjennom aktivitet, fellesskap og 

mestringsopplevelser. Helt sentralt står prinsipper for 

utvikling av arenaer for deltakelse, infrastruktur for 

fysisk aktivitet, idrett, og friluftsliv. 

• Temaplanen skal være en politisk vedtatt og oppdatert 
langsiktig plan for utvikling av idretts-, frilufts- og 
nærmiljøanlegg i kommunen. 
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FNs bærekraftsmål som utgangspunkt



Om mål

Hovedmål tas fra Handlingsprogrammet 2020-2023.

Delmål tas fra Handlingsprogrammet 2020-2023.

Innsatsområder og strategier utarbeider vi i den nye temaplanen.

Måleindikatorer utarbeides.
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Temaplanen erstatter:

• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet, 2016 – 2028. Vedtatt av 
kommunestyret i Asker 06.09.2016.

• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet i Røyken kommune. 2017 –
2020. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 
14.12.2017.

• Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet, 2014 – 2018. Vedtatt av 
kommunestyret i Hurum 28.10.2014.
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Prosess

• 15 temaplaner i 2020. 

• Strategisk plan som omhandler et spesifikt tema eller 
fagområde. 

• 12-årsperspektiv, og rulleres hvert fjerde år. 

• Medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv 
og lag/foreninger. 

• 1. gangsbehandling i hovedutvalg 3. desember.

• Offisiell høring (desember/januar).

• 2. gangsbehandling og sluttbehandling 2. kvartal 2020.
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Fremdriftsplan

• 15. mai: intern workshop om handling mot klimaendringene

• 4. juni: workshop 1 i Hovedutvalg medborgerskap

• 10. juni: Digitalt dialogmøte med Frivillighetsutvalget, råd og utvalg

• 11. juni: intern workshop sektor medborgerskap

• 11. juni: intern workshop friluftsliv og nærmiljø

• 25. juni: workskop med Asker Idrettsråd, styret

• xx juni: workshop med friluftslivsorganisasjoner og nærmiljø

• 27. august: workshop 2 med Asker Idrettsråd, styret (innsatsområder og strategier knas)

• 3. september: workshop 2 i Hovedutvalg medborgerskap (innsatsområder og strategier knas)

• 3. desember: 1. gangsbehandling i hovedutvalg for medborgerskap

• Desember 2020/21: Offisiell høringsrunde (sluttbehandling vår 2020 i HU og KS)
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Temaer og problemstillinger

 Friluftsliv, gjennomgående turveinett, sikring av friluftsareal

 Egenorganisert aktivitet, nærmiljø

 Organisert aktivitet 

 Hverdagsaktivitet

 Folkehelse (tilrettelagte aktivitetstilbud, fokus på levekårsutsatte grupper, 

inaktive, inkludering/mangfold, eldre i aktivitet, psykisk helse)

 Idretts- og friluftsorganisasjonenes rammevilkår 

 Stedsutvikling/områdeutvikling/kortreist aktivitet

 Arenautvikling – nye trender 

 Klimatilpasning for anleggsutvikling og drift 

 Medborgerskap/samskaping

 Arrangementsstrategi 

 Opprette paraplyorganisasjon for friluftslivsorganisasjoner

 Samarbeid med skole/oppvekst om tilrettelegging for økt aktivitet.

 Tverrfaglige aktiviteter (kultur, skole, idrett, friluftsliv)

 Brobygging (samspill topp- og breddeidrett)
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Kommunedirektørens forslag til vedtak

• Asker kommune vedtar at arbeidet med temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv gjennomføres i tråd med de rammer 

og føringer som fremgår av mandatet i dette saksframlegget.

• Asker kommune vedtar at temaplanen legges frem for kommunestyret for endelig behandling 2. kvartal 2021. 
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