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Tana kommune, Utviklingsavdelingen 



1. Planprogram 
 

Etter plan- og bygningslovens § 4 - 1 skal det for alle regionale planer og for 
kommuneplaner/kommunedelplaner, samt reguleringsplaner som kan ha innvirkning på miljø og 
samfunn, utarbeides et planprogram. Et planprogram er et verktøy for å styrke tidlig medvirkning 
og gode planprosesser. Planprogrammet skal avklare rammer og premisser for arbeidet, opplegg 
for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert, samt klargjøres formålet med planen. Det 
anbefales at den kommunale delplanen for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg åpner for bred 
medvirkning og åpne høringsprosesser, slik at de aktuelle aktører i kommunen kan medvirke. 
Planprogrammet settes ut til offentlig gjennomsyn når arbeidet med kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og kulturbygg starter. 

 

2. Bakgrunn for kommunedelplanen 
I «Kommunal planstrategi 2020-2023», vedtatt i 2020, er «Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg» satt under kapittel 6.3 Planer som skal videreføres og revideres i 
planperioden. Forrige kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg, vedtatt 
15.12.2016, var satt med en varighet fra 2017 til 2020. 

 

I henhold til bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må anleggene 
det søkes spillemidler til, være del av en kommunal plan. Grunnet manglende ressurser 
måtte Tana kommune utsette planlagt revidering av kommunedelplanen, som opprinnelig 
skulle revideres i 2020. Kommunen fikk tillatelse i 2021 fra Fylkeskommunen å kun rullere 
handlingsdelen, for å oppfylle kravet om forankring i kommunal plan. Dette gjentok seg i 
2022, med forbehold om at kommunen prioriterte revidering av kommunedelplanen. 

 

I følge Kultur- og likestillingsdepartementet er hensikten med planen er å ha en politisk 
vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. Tana har et 
relativt høyt antall idrettslag og -foreninger i kommunen og et bredt tilbud. 

 

Tana kommune vil i løpet av 2023 påbegynne arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. I 
det arbeidet vil kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg, ha vesentlig 
innvirkning. 

 

3. Planprosessen 
3.1 Fremdriftsplan 

Oppgave: Tidsfrist Ansvarlig 

Forberedende prosess Oktober – november 2022 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 



Utarbeidelse av planprogram November 2022 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Vedtak om oppstart November 2022 Hovedutvalg omsorg, 
oppvekst og kultur (HOOK) 

Varsel om oppstart sendes ut November 2022 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Utkast til planprogrammet 
sendes på høring og offentlig 
ettersyn 

November 2022 – desember 
2023 (6 uker) 

Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Oppstartsmøte November 2022 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Planprogrammet fastsettes Januar 2023 HOOK 

Fastsatt planprogram 
kunngjøres 

Januar 2023 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Planprosess i henhold til 
planprogram, opplegg for 
medvirkning 

Januar – juli 2023 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Førstegangsbehandling av 
plan 

August 2023 HOOK 

Planen sendes på høring og 
off. ettersyn 

August - september 2023 (6 
uker) 

Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Bearbeiding og behandling av 
merknader og innsigelser 

September – oktober 2023 Tana kommune, 
utviklingsavdelingen 

Sluttbehandling av plan Oktober – november 2023 HOOK  
Kommunestyret 

 

3.2 Kommentarer til fremdriftsplan 
 
Fremdriftsplanen er et omtrentlig oversiktsdokument. Tidsperspektivet strekker seg 
omtrentlig ett år fra oppstart til sluttbehandling av plan. Oppgaver gjennom vedtak i 
politiske møter vil kunne forskyve prosessen, ettersom når møtet blir gjennomført.  
 
I forhold til at handlingsprogrammet for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
(spillemidler) skal oppfylle kravet om forankring i kommunalt planverk, bør 
sluttbehandlingen av planen gjennomføres i noenlunde planlagt tid. Dette anser kommunen 
som svært viktig, for å kunne søke tilskudd. 

 

3.3 Arbeidsgruppe 
 



Arbeidsgruppen for planprosessen består av: 

- Leif Henrik Halvari, planlegger, Utviklingsavdelingen 
- Ane Pedersen Røren, planlegger, Utviklingsavdelingen 
- Mariann Johansen Lindi, prosjektleder folkehelse, Utviklingsavdelingen 
- Bygg og anleggsavdelingen, Tana kommune 
- Tana idrettsråd 

4. Medvirkning 
 

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) skal 
medvirkning legges til rette for. §5-1 lyder følgende: 

 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

 

For å sikre god prosess, med god informasjonsflyt og kunnskapsinnhenting, er det i 
kommunens interesse å tilrettelegge for aktiv medvirkning. Dette ønsker kommunen å 
gjennomføre gjennom åpne folkemøter, møter med lag og foreninger, møter med 
idrettsrådet, ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

4.1 Høring og offentlig ettersyn 
 
I løpet av planprosessen vil utkast til planprogram og utkast til kommunedelplanen sendes ut 
på høring og offentlig ettersyn. Denne vil sendes til aktuelle offentlige sektormyndigheter og 
andre interesseorganisasjoner, herunder lag, foreninger og bygdelag. Disse forslagene vil 
også bli lagt fram for andre politiske utvalg, som ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for 
personer med funksjonsnedsettelse. 
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