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Forslag til vedtak
Levekårsutvalget vedtar å legge forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet for kommunene NordFron, Sør -Fron og Ringebu 2013-2026 ut til offentlig ettersyn i 6 uker

Møtebehandling fra Levekårsutvalget 20.09.2022
LKU - behandling:
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak.
LKU-042/22 Vedtak:
Levekårsutvalget vedtar å legge forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet for kommunene NordFron, Sør -Fron og Ringebu 2013-2026 ut til offentlig ettersyn i 6 uker

Saksopplysninger
Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner har siden 2008 hatt felles temaplan for idrett og fysisk
aktivitet. Gjeldende temaplan for 2019 – 2022 skal revideres for ny planperiode 2023 - 2026.
Levekårsutvalget vedtok forslag til prosessplan (LKU-009/22- Vedtak) i sitt møte 22.3.22.
Formålet med planen er å prioritere tiltak innen idrett og fysisk aktivitet innenfor hver enkelt
kommune og prioritere tiltak og prosjekt som er, eller kan bli felles for to eller tre av kommunene.
Det er også formål å prioritere kommunale og regionale aktiviteter og anlegg som utgangspunkt for
søknad om spillemidler.
Det ble annonsert åpen innspillsrunde 16.3.2022 med innspillsfrist 25.5.22 for alle tre kommunene
via kommunenes digitale medier. Aktuelle lag og organisasjoner ble i tillegg varslet via brev. Det ble
arrangert møte med Ringebu idrettsråd 25.5.22, møte med ungdomsrådet 25.4.22 og Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.4.22. Øvrige råd og utvalg har behandlet sak vedr. innspill
i april/mai.
Det har vært gjennomført høy grad av inkludering mot lag og foreninger, de som ikke har gitt skriftlig
tilbakemelding har blitt kontaktet direkte for innhenting av informasjon og eventuelle innspill.
Administrativ samarbeidsgruppe bestående av kulturlederne i de tre kommunene har gjennomført
redigeringsarbeidet etter først innspillsrunde og forelegger nå utkast til temaplan for politisk
behandling før høring.
Lokal plangruppe i Ringebu har bestått av tjenesteleder kultur, avdelingsleder helse og mestring.
Ringebu idrettsråd har vært inkludert i møte.
Etter innspillsrunden i april/ mai og administrativt arbeid har følgende tiltak gjeldende Ringebu blitt
vurdert og inkludert i planen:

1. Prioritering aktiviteter i Ringebu:
Disse aktivitetene skal prioriteres for oppfølging i planperioden 2023 – 2026:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Legge til rette for tiltak som fremmer fysisk aktiviet, særlig i nærområda, som stolpejakt og
Dagstyrhytte.
Opprettholde gratis bruk av Ringebuhallen og gymsaler til idrettsaktiviteter
En videre tilrettelegging av tur- og sykkelstier i og rundt tettstedene og på
fjelldestinasjonane vil være viktig framover.
Opprettholde driftsstøtte til idretten på dagens økonomiplannivå.
Frisklivssentralen Freskus videreføres som kommunal helsefremmende og forebyggende
helsetjenese med frisklivsrettleier.
Friskis og Svettis sine tilbud på Freskus videreføres.
Anitdopingprosjektet «Rent senter» blir videreført med Antidoping Norge.
Gi støtte til idretten for å vedlikeholde og utvikle baneanleggene.
Opprettholde støtte til skiløypekjøring på dagens nivå.
Legge til rette for nærmiljøanlegg/aktivitetsparker som trigger til fysisk aktivitet.
Videreføre avtale med Alpinco som gir rabattert årskort for barn og unge i Kvitfjell
Alpinanlegg.

Prioritering anlegg i Ringebu
1. Ringebu – Fåvang skytterlag: Innendørs skytehall, sosialt rom og toalettanlegg med
universell utforming på Trøstakermoen sentralskytebane i Ringebu. Godkjent
spillemiddelsøknad 2021 og 2022, fornyes for 2023 og evt. 2024, regionalt
samarbeidsanlegg.
2. Ringebu kommune: Aktivitetspark ved Ringebu ungdomshus.
3. Frya luftsportsarena: Utvidelse av flyplasseen frå 10 til 15 meters bredde samt
reasfaltering med nødvendig grunnarbeid, regionalt samarbeidsanlegg
4. Frya luftsportsarena, ombygging av toaletter til universell utforming, opprusting av øvrig
infastruktur som fellesareal/uteområder, taxeveier, oppstilligsplasser for seilffly m.m.,
regionalt samarbeidsanlegg
5. Ringebu kommune: Fåvang stadion, skifte av lysarmatur, rehabiliteriing
6. Frya hestesportsanlegg, regionalt samarbeidsanlegg
- Sikkerhetsmessig tiltak for å bedre sikkerhet og ferdsel på området (innhegninger og
stallbokser)
-Tilrettelegge for utvidet handicapridning (rampe etc).
- Rehabilitering av belysning utendørs ridebaner
7. Ringebu – Fåvang skytterlag: Skytterhus på Trøstakermoen, ferdigstillelse av ombygging av
skytterhus, regionlat samarbeidsanlegg (bruk av resterende tislkuddsgrense skytterhus)

Friluftsanlegg:
1. Dagsturhytte på Høgkleiva
Prioritering av anlegg kan endres da prioritering av spillemiddelsøknader vedtas årlig jfr. innkomne
søknader fra idrettslag og kommuner.

Tiltakene er vurdert i forslag til temaplan under kapittel 5 Regionale anlegg og kapittel 6
kommunevise tiltak: Kvitfjell alpinanlegg (5.1.1) Frya luftsporsarena (5.3.7) Frya hestesportsenter
(5.3.8), Skytebaner, Skytehall på Trøstaermoen 5.3.12). Kommunevise aktiviteter i Ringebu er
vurdert under punkt 6.1.1 og kommunevise anlegg i Ringebu under punkt 6.1.2. Prioritering av
spillemiddelsøknader for planperioden er prioritert ikapittel 7
Vurdering
Kommunedirektøren anbefaler Levekårsutvalget å vedta at “forslag til temaplan for idrett og fysisk
aktivitet for kommunene Nord-Fron, Sør -Fron og Ringebu 2023-2026” legges fram for offentlig
ettersyn og høring, med sluttbehandling i kommunestyret i desember 2022

