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1. FORSLAG TIL VEDTAK

Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:

Sektorplan for idrett friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og regionale kulturbygg 
Aust-Agder 2010-2013 vedtas med de endringer som fremgår av kapittel 4 i saken.



2. SAMMENDRAG

Fylkesrådmannen foreslår at revidert sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse 
– lokale og regionale kulturbygg Aust-Agder 2010-2013 blir vedtatt. Sektorplanen gir føringer for 
fylkeskommunens prioriteringer på disse fagområdene for planperioden 2010-2013. 

Planen drøfter områdene idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturelle møteplasser i et 
folkehelseperspektiv med fokus på ”breddeaktivitet.”  

Sektorplanen er også en plan for bygging av idretts-, friluftslivs- og kulturanlegg i årene som 
kommer. Dette har en koplet opp mot den aktivitetsprofil og de trender en registrerer, både 
innen den aktive idretten og befolkningen generelt. 

3. BAKGRUNN FOR SAKEN

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok i sak 107/08 å igangsette arbeidet med revisjon av 
sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokal og regionale kulturbygg Aust-
Agder 2010-2013. 

Sektorplanen bygger på ”Sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet – lokale og regionale 
kulturbygg Aust-Agder 2006-2009” vedtatt av fylkestinget 14. juni 2005. Planen ble denne gang 
utvidet til også å omfatte folkehelse, da spesielt den delen av folkehelsesatsingen som relaterer 
seg til fysisk aktivitet.   

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra kommuner, 
idrettskrets, friluftsinteresser og fylkesmann. Fylkeskommunen har hatt prosjektleder og har 
vært prosjektansvarlig. 

Gjennom planarbeidet har en drøftet: idretts- og friluftslivspolitikk, herunder trender i utviklingen, 
den organiserte idretten, anleggsutviklingen, behov for anlegg, strategier og prioriteringer. 
Betydningen av daglig fysisk aktivitet for folks helse er drøftet. Forhold rundt bygging og bruk av 
regionale kulturbygg er også drøftet. Planen vil være førende for prioriteringer innen feltene 
planen omhandler i planperioden.

I planen fokuseres det på hvordan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og kulturelle møteplasser 
kan stimulere til bedre helse i befolkningen. Det fokuseres også på hvilke utfordringen man står 
overfor og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte disse utfordringene. 

Planutkastet ble i fylkesutvalgssak 091/09 vedtatt sendt på høring med frist for hørings-
uttalelser 1. oktober 2009

3.1 HØRINGSUTTALELSER

Det er mottatt høringsuttalelser fra følgende 13 instanser:
1. Kultur- og kirkedepartementet
2. Arendal kommune
3. Grimstad kommune
4. Risør kommune
5. Evje og Hornnes kommune
6. Valle kommune
7. Bykle kommune
8. Fylkesmannen i Aust-Agder
9. Aust-Agder Idrettskrets



10. Midt-Agder Friluftsråd
11. Friluftsrådet Sør
12. Forum for natur og friluftsliv – Agder
13. Aust-Agder musikkråd

3.2 HØRINGSUTTALELSER – beskrivelser, vurderinger og konklusjoner

Kultur- og kirkedepartementets høringsuttalelse:
Kultur- og kirkedepartementet har ingen merknader til høringsutkastet.

Arendal kommunes høringsuttalelse:
Arendal kommunes vedtak av 8. oktober 2009 omhandler følgende:

• Kapittel 1. Innledning:
Arendal kommune understreker viktigheten av hovedmålet: ”Aust-Agders befolkning skal 
stimuleres til å drive idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø basert på egne 
behov, ønsker og muligheter.”

• Kapittel 2. Status trender og hovedutfordringer:
Kommunen understreker viktigheten av å følge trender osv., særlig blant barn og unge 
og tilstrebe en anleggspolitikk ut fra dette.

• Kapittel 3. Aktivitet:
Arendal kommune vil legge til grunn punktene 3.1 Folkehelse - fysisk aktivitet, 3.2 Idrett 
– fysisk aktivitet og 3.3 Friluftsliv – fysisk aktivitet i kommunens planarbeid.

• Kapittel 4. Anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturformål
- I kapittel 4.1 ”Svømmehaller” skriver kommunen at det ikke er aktuelt med en 

rehabilitering av Stinta svømmehall før det er foretatt en vurdering/avklaring om 
kommunens fremtidige svømmehallstruktur. De vises her til forholdet mellom Stinta, 
de seks øvrige skolebassengene med 12,5 m lengde og et regionalt bade- og 
svømmeanlegg. En slik vurdering/avklaring kan for eksempel foretas i revidert 
kommuneplan. Det vises til at det i gjeldende kommuneplan er nedfelt at Arendal 
Idrettspark utvikles som hovedarena for bl.a. svømming.

- Under punktet om idrettshaller må avsnittet om flerbrukshall på Myra omskrives, slik 
at det fremgår at omfanget av utbyggingen tar Arendal kommune stilling til i februar/ 
mars 2010.

- Omtalen av nytt seilsportssenter, for eksempel i Slaabervig, er i overensstemmelse 
med gjeldende kommuneplan. Sluttbehandling av reguleringsplanarbeidet gjenstår. 
Dersom det blir et seilsportssenter i Slaabervig vil anlegget finansieres av Arendal 
Seilforening, og om her inngår et større kommunalt byggetilskudd gjenstår å se.

- Under avsnittet om ”Skianlegg” bør Brattåsen plasthoppbakke omtales.
- Under avsnittet om ”Klatreanlegg” bør klatreanlegget i Birkenlundhallen omtales.
- Under prioriterte og ikke-prioriterte idrettsanlegg i planperioden er kommunen av den 

oppfatning at det bør vurderes en 50 m svømmehall i fylket, da som det av et 
regionalt badeanlegg. Dette bør inntas i planen.

- I kapittel 4.2 ”Fylkesidrettsanlegg” påpeker kommunen at de har ikke merknader til at 
friidrettsanlegget på Lunderød får status som fylkesidrettsanlegg, men at det vil 
betinge en rehabilitering av løpebanen i løpet av de nærmeste årene.

- I kapittel 4.3 ”Større idrettsanlegg” slutter kommunen seg til tanken om bygging av 
felles større idrettsanlegg for Aust-Agder og Vest-Agder i et av fylkene, bortsett fra 
større håndballhall med publikumskapasitet. Her påpeker kommunen at selv om det 
bygges av en slik hall i et av fylkene, vil det måtte også være behov for hall i det 
andre fylket på grunn toppseriespill og fysisk avstand.   

- I kapittel 4.5 ”Anlegg for friluftsliv” påpeker kommunen at det er sammenfallende 
synspunkter på friluftslivspolitikken.



- I kapittel 4.6 ”Anlegg for kulturformål” anbefaler kommunen at ”Musikkens hule” på 
Stinta skole tas med i handlingsprogrammet med et tilskudd på kr 700.000 i 2012, og 
det samme med Strengereid grendehus med 1,0 mill. kroner i 2012/2013.

- Kommunen skriver også at de er av den oppfatning av fylkeskommunen kan bevilge 
et byggetilskudd til kultur- og idrettsanlegg av regional karakter, med for eksempel 
10 % av godkjent byggesum inkl. mva. Vest-Agder fylkeskommune har en slik 
ordning. Den bør også innføres i Aust-Agder. 

- Kommunen viser til tre mindre omsøkte ordinære anlegg de vil ha med i 
handlingsprogrammet – samt et større anlegg hvor det etter søknad ble fremmet i 
2009 er foretatt en oppjustering av kostnadene.

I vedtaket anmoder Arendal kommune fylkeskommunen om å innføre en fylkeskommunal 
tilskuddsordning med inntil 20 % til investering og drift til regionale kultur- og idrettsanlegg.

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En ser det som positivt at kommunen har planer for rehabilitering av sitt 25 m 

svømmebasseng, ev. bygging av nytt 25 m svømmebasseng. 12,5 m bassengene 
vurderes ikke som idrettsanlegg i og med at svømmeidretten ikke kan trene eller avholde 
konkurranser i disse bassengene. En vil derfor bare i helt spesiell tilfeller vurdere 
tilskudd over spillemidlene til rehabilitering av 12,5 m svømmebasseng. Det er ikke 
naturlig å prioritere bygging av et 50 m svømmebasseng i Aust-Agder i planperioden. Et 
50 m svømmebasseng ”Aquarama” vil bli bygd i Kristiansand, og skal etter planen
ferdigstilles i 2013.    

• Det foreslås at planen justeres i tråd med ajourført plan for idrettshallutbyggingen på 
Myra. Ved å legge inn følgende tekst i kapitel 4.1, som erstatter 2. setning i 2. avsnitt i 
2. spalte på side 18: ”Det er foreløpig planer om å bygge ny flerbrukshall på Myra i 
Arendal kommune med stor tribunekapasitet, samt turn- og tennishall i sammen 
bygningskompleks. Arendal kommune tar stilling til omfanget av utbyggingen i 
februar/mars 2010.”

• En registrerer kommunenes uttalelse om at planens omtale av et nytt seilsportssenter i 
Slaabervig er i overensstemmelse med gjeldende kommuneplan, og konstaterer at 
reguleringsplanarbeidet for dette området ikke er ferdigbehandlet. Følgende tekst 
foreslås lagt inn i kapittel 4.1, i etterkant av 3. avsnitt i 1. spalte (s. 19): 
”Reguleringsplanarbeidet for det aktuelle området i saken er ikke ferdigbehandlet.”

• I kapittel 4.1 under ”Skianlegg” i etterkant av 3. avsnitt i 1. spalte (s. 20) legges følgende 
tekst inn: ”I tillegg har en i Arendal kommune Brattåsen plasthoppbakke for ski. Det er en 
skihoppbakke med K40 som brukes til trening året rundt og til konkurranser for de 
yngste skihopperne.”  Fremdeles i kapittel 4.1 under ”Klatreanlegg,” i etterkant av 1. 
avsnitt i 2. spalte (s. 20) legges følgende tekst inn: ”Grimstad og Arendal klatreklubb har 
i Birkenlundhallen fjellhall i Arendal kommune en stor klatrevegg som dekker hele indre 
kortvegg i flerbrukshallen.”

• I kapittel 4.2 foreslår planen Lunderød som fylkesanlegg for friidrett – og en er klar over 
at statusen innebærer en utskifting av dekke på løpebanen.

• En er enig i Arendal kommunes vurdering av at det må være håndballhaller med 
publikumskapasitet i begge fylker. En vil i planens kapittel 4.3 (s. 22) under ”Større 
idrettsanlegg” fjerne teksten: ”Én håndballhall med tribunekapasitet.”  

• En viser til at kun kulturarenaprosjekter som er omsøkt per 2009 ligger i handlings-
programmet for 2010-2013 (kapittel 4.6 og 5). Kulturarenaer som omsøkes som for 
kulturbyggmidler i 2010 vil bli lagt inn i handlingsprogrammet for 2011-2014.

• En viser til at idrettsanlegg omsøkt for mindre enn kr 700.000 ikke er med i 
handlingsprogrammet. Utvidelsen av kostnadsrammen til rehabiliteringen av 
Nedeneshallen blir lagt inn i handlingsprogrammet ved neste rullering.



• For fylkesidrettsanlegg anbefaler en å videreføre praksisen med å gi tilskudd til mindre 
investeringer i anlegget, dvs. under grensen for spillemiddelfinansiering, samt at det kan 
søkes om tilskudd ekstraordinært vedlikehold eller ekstraordinær drift i 2010. En 
anbefaler å gjennomgå kriteriene for tilskudd til fylkesidrettsanlegg tidlig i planperioden.     

• En foreslår at det ikke innføres en fylkeskommunal tilskuddsordning med inntil 20 % av 
investering og drift til regionale kultur- og idrettsanlegg. En anbefaler å gjennomgå 
kriteriene for tilskudd til fylkesidrettsanlegg tidlig i planperioden. 

• Vest-Agder fylkeskommune yter ikke driftstilskudd til fylkesidrettsanlegg, og har heller 
aldri har gjort det. Aust-Agder fylkeskommune gir årlig tilskudd til ekstraordinær 
drift/vedlikehold eller mindre investeringer på fylkesidrettsanleggene. Samlet størrelse 
på tilskuddet varierer fra kr 80.000 til kr 150.000 per år avhengig av søknadsmasse. 

• Vest-Agder fylkeskommune ved regionalavdelingen har inngått samarbeidsavtaler med 
kommunene på flere ulike felt, som for eksempel innen museumsbygg, bibliotekbygg, 
samferdsel etc. Med bakgrunn i denne avtalen gir fylkeskommunen et investerings-/
byggetilskudd til lokale kulturbygg begrenset oppad til 1 mill. kroner, eller tilsvarende 
beløpet kulturbygget får i tilskudd over kulturbyggmidlene fra kulturdepartementet.
Tilskuddet betinger at fylkeskommunen er med i planleggingen av kulturbyggene som får 
tilskudd. Dette begrenser seg til maks. to prosjekter i året. Vest-Agder fylkeskommune 
har ingen ordning med ”tilskudd på for eksempel 10 % av byggesum inkl. mva.” verken 
til idrettsanlegg eller regionale kulturbygg.   

 
Grimstad kommunes høringsuttalelse:
Grimstad kommunes vedtak i sak 038/09 av 14. oktober 2009 omhandler følgende: 

• Grimstad kommune har ikke har ikke anledning til å prioritere utvidelse av skoledagen 
for å organiseres tilrettelegging av fysisk aktivitet uten at det blir tilført tilstrekkelig 
ressurser fra staten.

• Det er ønskelig at fylkeskommunen og idrettskretsen er pådrivere i samarbeidet med KIA 
og de kommunene som ønsker å legge til rette for basistreningsprogram for 
breddeidretten og talenter.

• Levermyr stadion bør på grunn av rehabilitering og utbedring av stadionanlegget, 
beliggenhet i forhold til byen og kvaliteter i omgivelsene, beholde statusen som 
fylkesidrettsanlegg for friidrett. Et garderobebygg med fasiliteter som tilfredsstiller 
toppidrettens krav er under oppføring og vil stå ferdig våren 2010.

• Det er behov for rehabilitering av Grimstad kulturhus, og dette må innarbeides i planen.

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En tar til orientering Grimstad kommunens melding om at det ikke er anledning til å 

prioritere tilrettelegging av fysisk aktivitet i skolen uten ressurstilførsel fra staten.
• En tar til orientering Grimstad kommunes melding om at fylkeskommune og idrettskrets 

bør være pådrivere i samarbeidet med Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA) og de 
kommunene som ønsker å legge til rette for basistreningsprogram for breddeidretten og 
for talenter.

• En er innstilt på å vurdere Lunderød stadion som fylkesanlegg for friidrett når løpebanen 
er rehabilitert. Levermyr stadion har ikke vært fylkesidrettsanlegg for friidrett i Aust-Agder 
siden år 2000 på grunn av manglende vedlikehold. Friidrettsanlegget på Levermyr er i 
løpet av det siste rehabilitert.

• Kun kulturarenaprosjekter som er omsøkt per 2009 ligger i handlingsprogrammet for 
2010-2013. Kulturarenaer det søkes kulturbyggmidler til i 2010 vil bli vurdert for 
handlingsprogrammet for 2011-2014  

Risør kommunes høringsuttalelse:
Risør kommunes vedtak i sak 67/09 av 13. oktober 2009 omhandler følgende: 



• Risør kommune anmoder om at innspill til etablering av nye og rehabilitering av 
eksisterende anlegg i Risør implementeres i handlingsprogrammet for planperioden, 
med disse tema:
- Oppgradering av Risørhuset med scene og forbedring av tilgangen, samt utbygging 

av barne- og ungdomsavdelingen ved Risør bibliotek.
- Etablering av en kunstisflate i tilknytning til skoleanlegget på Kjempesteinsmyra.
- Universell utforming av friområdet i Randvik, herunder universell utforming av turstier 

for å kunne utnytte potensialet for friluftsliv i og omkring boligområdene og de 
etablerte badeplassene.

- Oppgradering av gressbane, friidrettsanlegg og tribuneanlegg på Kjempesteinsmyra.

Vurdering av høringsuttalelsen:
• Det vises til at oppgraderingen av Risørhuset allerede ligger i handlingsprogrammet for 

planperioden. 
• Det vises til at bare idrettsanlegg som er omsøkt for spillemidler per 2009 ligger i 

handlingsprogrammet for 2010-2013. Idrettsanlegg som omsøkes som for spillemidler i 
2010 vil bli lagt inn i handlingsprogrammet for 2011-2014, under forutsetning at 
godkjente spillemiddeltilskudd er kr 700.000 eller høyere. Til orientering nevnes at 
tribuneanlegg ikke er spillemiddelberettiget.

Evje og Hornnes kommunes høringsuttalelse:
Evje og Hornnes kommunes vedtak av 9. september 2009 omhandler følgende:

• Kommunen mener prosjektet med skihoppbakke i Trollbakken på Evje må ses som et 
helt spesielt anlegg, relatert til at fylkeskommunen ikke har tenkt på prioritere bygging av 
nye skihoppbakker i planperioden.

• Kommunen ønsker svar på når det blir avklaring på om Valle kommune vil bygge 
regionalt kulturhus, og påpeker at Evje og Hornnes kommune er definert som 
regionssenter, og kommunen ønsker å samle regionale funksjoner. 

Vurdering av høringsuttalelsen:
• Prosjektet med plastbakke for skihopp i Trollbakken på Evje vurderes som et spesielt 

anlegg. Dersom aksjeselskapet som skal stå for utbyggingen får godkjent sine vedtekter, 
kan anlegget påregne ekstraordinære spillemidler fra Kultur- og kirkedepartementet.

• En legger inn ny tekst i kapittel 4.6 i etterkant av nytt 2. avsnitt i 1. spalte (s. 24) som 
følger: ”Det bør i planperioden avklares om Valle kommune vil bygge et regionalt 
kulturhus i Valle, eller om stedsvalg for regionalt kulturhus i Setesdal skal tas opp til ny 
vurdering.”

Valle kommunes høringsuttalelse:
Valle kommunes vedtak i sak 97/09 den 16. september 2009 omhandler følgende:  

• Kommunen bekrefter i saken at de ar klar over at de må ta stilling til om det skal bygges 
et kulturbygg, om det skal være lokalt elle regionalt kulturbygg – og hvor det skal 
plasseres.

•
Vurdering av høringsuttalelsen:

• En legger inn ny tekst i kapittel 4.6 i etterkant av nytt 2. avsnitt i 1. spalte (s. 24) som 
følger: ”Det bør i planperioden avklares om Valle kommune vil bygge et regionalt 
kulturhus i Valle, eller om stedsvalg for regionalt kulturhus i Setesdal skal tas opp til ny 
vurdering.”

Bykle kommunes høringsuttalelse:
Bykle kommunes vedtak i sak 115/09 den 24. september 2009 omhandler følgende:

• Bykle kommune vedtok at følgende planlagte utbygginger tas med i sektorplanen:
- Utbygging av idrettshallen på Hovden til håndballbanestørrelse (44*23m).



- Utbygging av regionalt kulturbygg på Hovden.
- De løyper som skal bygges ut i Bykle kommune i henhold til ”Kommunedelplan for 

tur- og skiløyper i Bykle kommune.”

Vurdering av høringsuttalelsen
• Det vises til at kun idrettsanlegg som er omsøkt for spillemidler per 2009 ligger i 

handlingsprogrammet for 2010-2013. Idrettsanlegg, som det søkes spillemidler til i 2010, 
vil bli lagt inn i handlingsprogrammet for 2011-2014 under forutsetning at godkjente 
spillemiddeltilskudd er kr 700.000 eller høyere.

• En legger inn ny tekst i kapittel 4.6 i etterkant av nytt 2. avsnitt i 1. spalte (s. 24) som 
følger: ”Det bør i planperioden avklares om Valle kommune vil bygge et regionalt 
kulturhus i Valle, eller om stedsvalg for regionalt kulturhus i Setesdal skal tas opp til ny 
vurdering.”

Fylkesmannen i Aust-Agders høringsuttalelse:
Fylkesmannen i Aust-Agders høringsuttalelse datert 1. oktober er 2009 omhandler følgende:

• Fylkesmannen er positiv til at planen ser idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i sammenheng 
med det regionale folkehelsearbeidet, og utdyper dette i uttalelsen.

• Fylkesmannen registrerer at sikring av friluftsområder i befolkningstette områder er 
beskrevet i planen, men ønsker mer fokus på hvordan sikre de bonære grøntområdene 
som bidrar til hverdagsaktivitet.

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En vil i kapittel 2.2 (s. 14), sjuende avsnitt legge inn følgende tekst som andre setning i 

avsnittet: ”Det vil være spesielt viktig å legge til rette for lett tilgjengelige og universelt 
utformede turløyper i nærheten av boområder.” 

Aust-Agder Idrettskrets høringsuttalelse:
Aust-Agder Idrettskrets´ vedtak på styremøtet den 31. august 2009 omhandler følgende: 

• Idretten omtales på en positiv måte i planen, og tilkjennegir idrettens viktige rolle i ethvert 
lokalmiljø.

• Planens delmål i kapitlene 4, 5 og 6, og de vurderingene som er gjort med spillemiddel-
tilskudd til prioriterte anlegg, og anlegg som kun vurderes i het spesielle tilfeller støttes.

• Idrettskretsen støtter forslaget om å gi spillemiddelstøtte fra Aust-Agder fylkeskommune 
til tyngre regionale anlegg som bygges i Vest-Agder – med den forutsetning at Vest-
Agder fylkeskommune har tilsvarende bestemmelser om tyngre regionale anlegg som 
bygges i Aust-Agder.

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En registrerer uttalelsen til Aust-Agder Idrettskrets.

Midt-Agder Friluftsråds høringsuttalelse:
Midt-Agder Friluftsråds høringsuttalelse i brev datert 1. oktober 2009 omhandler følgende:

• Friluftsrådet ønsker påført følgende i nest siste kulepunkt i kapittel 1.10: ”men også ved 
innlandsvann og vassdrag.”

• Friluftsrådet ønsker tatt inn følgende i avsnitt om tilrettelegging i kapittel 2.2 i 3. avsnitt i 
1. spalte (s. 14): ”i enkelte” av løypene slik at osv…..   

• Friluftsrådet ønsker i kapittel 2.2, i 3. avsnitt i 1. spalte (s. 14) tatt inn et ”nærfrilufts-
område” fra deres portefølje som eksempel på tilrettelegging for bevegelseshemmede.

• Friluftsrådet ønsker tatt inn følgende i kapittel 3 , andre avsnitt følgende; ”Idretts- og 
friluftspolitikken i fylke…” 

• Friluftsrådet ønsker påført alle årets fire årstider i kapittel 3.3, ev. skrive ”hele året.”



• Friluftsrådet ønsker tatt inn følgende i kapittel 3.3 i avsnittet etter kulepunktene om 
friluftsrådene ”hovedvekt på informasjon, fysisk aktivitet og sikring.” Her påpeker de 
viktigheten i at også sikring kommer frem. 

• Friluftsrådet ønsker tatt inn i underkapitlet 4.5 ”Sikringsformer” et eksempel på hvor 
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har kjøpt et område hvor det nå etableres naturleir 
( i regi av Midt-Agder Friluftsråd), og inngått 40 års servituttavtale for området mellom 
parkeringsplass og leirområde med mer.. 

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En endrer tekst i kapittel 1.10 (s. 6), 2. kulepunkt i 2. spalte ved å legge til: ”men også 

ved innlandsvann og vassdrag” da dette også var et definert satsingsområde i forrige 
plan.

• En endrer tekst i kapittel 2.2 (s. 14), 3. avsnitt i 1. spalte ved å legge til følgende tekst 
etter ordet utforming: ”i enkelte” av løypene osv….

• En endrer tekst kapittel 2.2 (s. 14), 3. avsnitt i 1. spalte ved å legge inn følgende tekst 
som andre setning i avsnittet: ”Det vil være spesielt viktig å legge til rette for lett 
tilgjengelige og universelt utformede turløyper i nærheten av boområder.” 

• En vil endre kapittel 3 (s. 15), 2. avsnitt legge inn følgende endring i første setning: 
”Idretts- og friluftspolitikken skal osv”…

• I kapittel 3.3 (s. 17) vil en legge inn følgende endring i 2. avsnitt: ”Aust-Agder har også 
store områder med skogsterreng og høyfjell til bruk for friluftsliv hele året.”

Friluftsrådet Sørs høringsuttalelse:
Friluftsrådet Sør høringsuttalelse mottatt av fylkeskommunen 26. september 2009 omhandlet 
følgende:   

• Friluftsrådet Sør finner grunn til å kommentere at forvaltningsreformen i stor grad gir 
fylkeskommunen økte muligheter til å styrke og utvikle friluftslivsarbeidet. Fra 1. januar 
2010 skal fylkeskommunene overta ansvaret for de fleste friluftslivsoppgavene fra 
fylkesmennene. Etter dette har Friluftsrådet Sør oppsummert overtakelsen av oppgaver 
fra fylkesmannen i syv kulepunkter. Det vises også til at tekst under kapitlene 1.6 og 1.8 
må endres i tråd med oppgaver overført fylkeskommunen i forbindelse med 
forvaltningsloven.

• Friluftsrådet Sør viser til antall deltakere på Naturlosturer i deres regi, og ber om at dette 
blir lagt inn i kapittel 2.0 i planen.

• Friluftsrådet Sør viser til at det i planen er brukt nasjonale tall i statusbeskrivelsen i 
egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsaktivitet kapitlene 2.2 og 3.3). Friluftsrådet Sør 
hevder på den bakgrunn at det i løpet av planperioden bør foretas en bred kartlegging 
av faktiske forhold her i fylket. Dette er også 1. avsnitt i Friluftsrådet Sørs ”Nytt forslag til 
vedtak.”

• Friluftsrådet Sør påpeker at spalte 2 på side 23 må skrives om slik at den sammenfaller 
med forvaltningsreformens (Ot.prp. nr. 10 2008-2009).

• I Friluftsrådet Sørs ”Nytt forslag til vedtak” er det i 2. avsnitt nedfelt følgende: 
”Friluftsrådet Sør forventer at Aust-Agder fylkeskommune tar ansvar for friluftsliv og 
bygger opp kompetanse for å ivareta overføring av friluftsoppgavene i henhold til 
forvaltningsreformen.”.  

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En vil i kapittel 1.6 (s. 4) legge inn et kulepunkt med følgende tekst: ”Fylkeskommunen 

vil fra 1. januar 2010 være talsmann og vokter av allemannsretten, motivere kommunene 
gjennom planlegging til å ta vare på grønnstruktur og markaområder, motivere og 
samarbeide med kommunene om å fremme søknader om sikring av friluftsområder til 
Direktoratet for naturforvaltning. Fylkeskommunen vil saksforberede sikringssaker for 
Staten.” (jf. Ot.prp. nr. 10 2008-2009, kap. 2.5.1 Friluftsliv (s. 36)).



• En vil i kapittel 1.8 fjerne 1. setning, 1. avsnitt, 2. spalte: ”Sikring av friluftsområder osv..”
• En registrerer anmodningen om å gjennomføre en bred kartlegging av deltakelsen i 

egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter i planperioden.
• En vil i kapittel 4.5, 1. avsnitt, 2. spalte (s. 23) fjerne 1. avsnitt, og erstatte det med 

følgende: ”Fylkeskommunen vil fra 1. januar 2010 overta tilskuddsordningen til sikring av 
områder for friluftsliv fra fylkesmannen. Søknader om sikring fremmes normalt av 
kommunen, og vil da sendes fylkeskommunen som bringer saken inn for Direktoratet for 
naturforvaltning.” 

Forum for natur og friluftsliv – Agders høringsuttalelse:
Forum for natur og friluftsliv – Agders (FNF) høringsuttalelse inneholdt følgende:

• FNF mener det årlige tilskuddet til friluftsformål bør trappes opp i planperioden.
• FNF mener arbeidet med sikring av friluftsområder i kystsonens må videreføres.
• FNF mener at det må opprettholdes et sterkt fokus på å bevare og nyutvikle gode 

turområder i tettbygde strøk.

Vurdering av høringsuttalelsen:
• For år 2010 er det ikke foreslått noen økning til formålet.
• En ser det som viktig å ha tilgjengelig grøntområder i nærheten av bområder. 

Aust-Agder musikkråds høringsuttalelse:
Aust-Agder musikkråds høringsuttalelse inneholdt følgende:

• Aust-Agder musikkråd ønsker at det i forbindelse med bygging/rehabilitering av 
flerbrukslokaler som også skal brukes til musikk, så skal musikklivet i større grad bli 
invitert og konsultert.

• I tilskuddskriteriene for bygg/lokaler som skal brukes til musikkformål legges Norsk 
musikkråds krav til musikkbygg til grunn. Disse omhandler både plass og lydforhold etc. 

Vurdering av høringsuttalelsen:
• En vil i kapittel 4.6, etter 1. avsnitt i 1. spalte (s. 24) legge inn følgende tekst: ”Ved 

bygging av lokale og regionale kulturarenaer hvor det i planene fremgår at det er rom 
som kan brukes til musikkformål, skal det ligge til grunn vurderinger av plass og 
lydforhold.”

4. SAMMENSTILLING AV VURDERINGENE

Tema som ikke tas inn i planen:

• En ser det ikke som aktuelt å prioritere bygging av et 50 m svømmebasseng fordi det 
skal bygges nytt 50 m svømmebasseng i Kristiansand - ”Aquarama,” som er planlagt
ferdigstilt i 2013. Dette anlegget bør dekke begge fylkene.

• En finner det ikke naturlig å innføre en fast fylkeskommunal tilskuddsordning til 
investeringer og drift av regionale idrettsanlegg og kulturbygg. Kriterier for 
fylkeskommunalt tilskudd til fylkesidrettsanlegg foreslås i planen gjennomgått tidlig i 
planperioden.  

• I henhold til praksis fra tidligere planer, samt praksis i en rekke fylkeskommuner, har en i 
handlingsprogrammet ikke tatt med idrettsanlegg med et spillemiddeltilskudd på under 
kr 700.000. I tillegg velger en å ikke ta med idrettsanlegg og kulturarenaer som ikke ble
omsøkt for spille-/kulturbyggmidler i 2009 i handlingsprogrammet 2010-2013. Anlegg blir 
først med i handlingsprogrammet etter de er omsøkt for spille-/kulturbyggmidler. Dette 
fordi anlegget da er på prioritert program i kommune og godkjent av fylkeskommune.



Tema som tas inn i planen:

• På grunn av at fylkeskommunene fra og med 1. januar 2010 vil overta de fleste av 
oppgavene på friluftsområdet fra fylkesmannen vil en i kapittel 1.6 (s. 4) legge inn et 
kulepunkt med følgende tekst: ”Fylkeskommunen vil fra 1. januar 2010 være talsmann 
og vokter av allemannsretten, motivere kommunene gjennom planlegging til å ta vare på 
grønnstruktur og markaområder, motivere og samarbeide med kommunene om å 
fremme søknader om sikring av friluftsområder til Direktoratet for naturforvaltning. 
Fylkeskommunen vil saksforberede sikringssaker for Staten.” (Jf. Ot.prp. nr. 10 2008-
2009, kapittel 2.5.1 Friluftsliv (s. 36)).

• Kapittel 1.8 omhandler fylkeskmannens oppgaver. Med samme begrunnelse som i 
kulepunktet over vil en i kapittel 1.8 fjerne 1. setning i 1. avsnitt i 2. spalte: ”Sikring av 
friluftsområder osv..” Fylkesmannen skal f.o.m. 1. januar 2010 ikke jobbe med sikring.

• En vil endre tekst i kapittel 1.10 (s. 6), 2. kulepunkt i 2. spalte ved å legge til: ”men også 
ved innlandsvann og vassdrag.” Dette fordi disse områdene også var et definert som 
satsingsområde i forrige plan, og var uteglemt planutkastet. 

• Ikke alle turløyper kan tilrettelegges for bruk av bevegelseshemmede. En vil av nevnte
grunn endre tekst i kapittel 2.2 (s. 14), 3. avsnitt i 1. spalte ved å legge til følgende etter 
ordet ”utforming:” ”i enkelte” av løypene osv.

• En har fått flere innspill på tilgjengelige områder for fysisk aktivitet i skog og mark i 
nærheten av boområder. En vil av nevnte grunn endre teksten i kapittel 2.2 (s. 14), 3. 
avsnitt i 1. spalte ved å legge inn følgende tekst som 2. setning: ”Det vil være spesielt 
viktig å legge til rette for lett tilgjengelige og universelt utformede turløyper i nærheten av 
boområder.” 

• En vil endre kapittel 3 (s. 15), 2. avsnitt legge inn følgende endring i første setning: 
”Idretts- og friluftspolitikken skal osv”. Dette fordi ordet ”friluftspolitikk” var uteglemt i 
høringsutkastet.

• I kapittel 3.3 (s. 17) vil en legge inn følgende ny setning i 2. avsnitt i 1. spalte:
”Aust-Agder har også store områder med skogsterreng og høyfjell til bruk for friluftsliv 
hele året.” Dette fordi en i høringsutkastet kun hadde tatt med tre av årets måneder.

• En legger inn følgende tekst i kapitel 4.1, som erstatter 2. setning i 2. avsnitt i 2. spalte 
på side 18: ”Det er foreløpig planer om å bygge ny flerbrukshall på Myra i Arendal 
kommune med stor tribunekapasitet, samt turn- og tennishall i sammen 
bygningskompleks. Arendal kommune tar stilling til omfanget av utbyggingen i 
februar/mars 2010.”

• I forbindelse En legger inn følgende tekst om seilsportsanlegg i Slaabervig - kapittel 4.1, 
i etterkant av 3. avsnitt i 1. spalte (s. 19): ”Reguleringsplanarbeidet for det aktuelle 
området i saken er ikke ferdigbehandlet.”

• I kapittel 4.1 under ”Skianlegg” i etterkant av 3. avsnitt i 1. spalte (s. 20) legges følgende 
tekst inn: ”I tillegg har en i Arendal kommune Brattåsen plasthoppbakke for ski. Det er en 
skihoppbakke med K40 som brukes til trening året rundt og til konkurranser for de 
yngste skihopperne.”  

• I kapittel 4.1 under ”Klatreanlegg,” i etterkant av 1. avsnitt i 2. spalte (s. 20) legges 
følgende tekst inn: ”Grimstad og Arendal klatreklubb har i Birkenlundhallen fjellhall i 
Arendal kommune en stor klatrevegg som dekker hele indre kortvegg i flerbrukshallen.” 

• En vil i planens kapittel 4.3 (s. 22) under ”Større idrettsanlegg” fjerne teksten: ”Én 
håndballhall med tribunekapasitet.” Det må være en håndballhall i hvert fylke. Dette på 
grunn av spill i høye divisjoner i begge fylker, avstand mellom Kristiansand og Arendal 
og lettere tilgjengelighet for publikum.  



• Med bakgrunn i at fylkeskommunen overtar nye oppgaver fra fylkesmannen f.o.m. 1. 
januar 2010, vil en i kapittel 4.5 i 1. avsnitt i 2.spalte (s. 23) fjerne eksisterende 1. avsnitt 
og erstatte det med følgende: 

”Fylkeskommunen vil fra 1. januar 2010 overta tilskuddsordningen til sikring av områder 
for friluftsliv fra fylkesmannen. Søknader om sikring fremmes normalt av kommunen, og 
vil da sendes fylkeskommunen som bringer saken inn for Direktoratet for 
naturforvaltning.”

• Som en ytterligere sikring i å få kulturarenaer bedre egnet for musikkformål vil en i 
kapittel 4.6, etter 1. avsnitt i 1. spalte (s. 24) legge inn følgende tekst: ”Ved bygging av 
lokale og regionale kulturarenaer hvor det i planene fremgår at det er rom som kan 
brukes til musikkformål, skal det ligge til grunn vurderinger av plass og lydforhold.”

• En legger inn et nytt 2. avsnitt i 1. spalte i kapittel 4.6 (s. 24) som følger: ”Som del av 
forvaltningsreformen, jf. St.meld. nr 12 (2006-2007) regionale fortrinn – regional framtid, 
skal fylkeskommunene fra 2010 få utvidet ansvar for forvaltning av spillemidler til 
kulturbygg. Departementet vil likevel etter 1. januar 2010 ha ansvaret for forvaltning av 
spillemidler til byggeprosjekter som har fått tilsagn før 1. januar 2010 om tilskudd fra 
ordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Etter hvert som 
midlene som er knytte opp til tilskuddsordningen for regionale møteplasser og 
formidlingsarenaer for kultur fristilles fra pågående prosjekter, vil midlene fra 2010 og 
senere år bli kanalisert inn i den desentraliserte ordningen for kulturhus, slik at 
fylkeskommunene dermed får det samlede forvaltningsansvaret for spillemidler til 
kulturbygg.”  

• I og med at ytterligere to kommune nå ønsker å bygge regionalt kulturbygg i Setesdal vil
en i kapittel 4.6, i etterkant av nytt 2. avsnitt i 1. spalte (s. 24) legge inn ny tekst som 
følger: ”Det bør i planperioden avklares om Valle kommune vil bygge et regionalt 
kulturhus i Valle, eller om stedsvalg for regionalt kulturhus i Setesdal skal tas opp til ny 
vurdering.”

5. KONKLUSJON

Fylkesrådmannen konstaterer at det er gjort en solid innsats av mange aktører for å bringe fram 
foreliggende utkast. Høringsuttalelsene er gjennomgått og det foreligger en vurdering av de 
tema som tas opp i høringsuttalelsene. Det foreligger oppsummert en del forslag til tema som 
foreslås endret eller tilføyet i planen. 

Noen av innspillene omhandler ønsker om navngitte planlagte prosjekter i kommunene som 
ønskes innarbeidet i handlingsprogrammet 2010-2013. En del av disse prosjektene er 
idrettsanlegg med en omsøkt spillemiddelfinansiering på under kr 700.000, og skal av den 
grunn ikke innarbeides. Andre prosjekter fylkeskommunen ikke har innarbeidet i handlings-
programmet 2010-2013 er idrettsanleggs- og kulturarenaprosjekter som er nevnt i 
høringsuttalelsene, men som fylkeskommunen ikke har mottatt søknader på for 2009. Av 
nevnte grunn har en ingen godkjent søknad for nevnte prosjekter, og kan av den grunn ikke 
legge planlagte anlegg inn i handlingsprogrammet. Anlegg legges først inn i handlings-
programmet etter at spille-/kulturbyggmiddelsøknad er mottatt, og denne er godkjent.

Videre omtales planlagt utbygging av regionalt kulturbygg for Setesdalsregionen. Her ble Valle 
kommune i sektorplan for perioden 2001-2005 plukket ut som lokaliseringssted. Det er kommet 
inn innspill fra både Bykle kommune og Evje og Hornnes kommune med ønsker/forslag om å 
bygge regionalt kulturbygg for regionen. En vil i løpet av planperioden avklare med Valle 
kommune om kommunen vil bygge regionalt kulturbygg, eller om stedsvalg for regionalt 
kulturhus i Setesdal skal opp til ny vurdering.     



Fylkesrådmannen foreslår at fremlagte plan vedtas, og at foreslåtte endringer innarbeides i 
endelig sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og regionale 
kulturbygg Aust-Agder 2010-2013.  

Utrykte vedlegg
- Høringsuttalelser 

Vedlegg
1 Sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og regionale kulturbygg 

2010-2013


