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Høring: Forslag til planprogram for regional plan for
fysisk aktivitet 2018 - 2029
Fylkesutvalget behandlet 15.12.2016 forslag til planprogram for rullering av Regional plan for
fysisk aktivitet. Fylkesutvalget vedtok å sende forslaget til planprogram på høring, med
høringsfrist 15.2.2017. Med dette høringsbrevet varsles oppstart av planprosessen.
Fylkesutvalget foreslår at den rullerte planen får nytt navn: «Østfold i bevegelse. Regional
plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 – 2029». Begrunnelsen for nytt navn er at
det gjenspeiler bedre målsettinger og tema i planen.
Gjeldende regionale plan for fysisk aktivitet hadde virkningsperiode 2011 – 2014. Planen er
forlenget inntil ny plan foreligger. Arbeidet med rullering av regional plan følger
planbestemmelser i Plan- og bygningsloven, herunder krav om medvirkning og offentlig
ettersyn. Rulleringsarbeidet ble igangsatt gjennom vedtak i Fylkestinget i sak om Regional
planstrategi.
Planens gjennomslag er avhengig av at den følges opp i praksis. Det er avgjørende at alle
som skal bidra til realisering av planens mål føler eierskap til planen. Det er derfor ønskelig
med engasjement på bred front. Det vil i prosessen med selve planen bli invitert bredt til
samarbeid rundt innhold, virkemiddelbruk og tiltak i selve planen. For å lykkes med en god
planprosess er det viktig at også planprogrammet får bred medvirkning. Derfor oppfordres
frivillige organisasjoner, kommuner, nabofylker og statsetater til å gi innspill til forslaget til
planprogram som nå er på høring. Videre oppfordres kommunene spesielt til å involvere
bredt i egen organisasjon.
Planprogrammet er «planen for planen» og legger rammene for det videre planarbeidet. I
det foreliggende forslaget til planprogram legges det opp til drøftinger rundt målsettinger,
tema, innhold og strategier.
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Østfold fylkeskommune ønsker uttalelser til forslag til Planprogram for Regional plan for
fysisk aktivitet. Det ønskes innspill på både innhold, organisering og prosess. Vi ber særlig
høringsinstansene vurdere om den foreslåtte organiseringen og framdriften i
planprogrammet sikrer tilstrekkelige muligheter for forankring og medvirkning.
Kontaktperson i Østfold fylkeskommune er prosjektleder Elsie Brenne.

Uttalelser sendes skriftlig innen 15.februar 2017 til:
Østfold fylkeskommune v/Samfunnsplanavdelingen
sentralpost@ostfoldfk.no
Eller som post til:
Østfold fylkeskommune v/Samfunnsplanavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Elsie Brenne, tlf 69 11 70 00 eller epost
elsbre1@ostfoldfk.no
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