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Høringsbrev i forbindelse med Idrettsplan 2017-2027 
 

Idrettsplanen inngår som en viktig del av plangrunnlaget for Bergen kommunes virksomhet. 

Idrettsplanens planperiode er 2017-2027. 

Visjonen er «Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle». Den overordnede målsettingen 

med idrettsplanen er at den skal støtte opp under visjonen, og gi føringer for utforming av 

idrettspolitikken, og planleggingen av fysisk aktivitet, idrett og idrettsanlegg.  

Målet med idrettsplanen er at den skal gi grunnlag for idrettspolitikk som er verdibasert og 

fremtidsrettet for en by i vekst. Det skal tilrettelegges for at flest mulig skal få et variert 

aktivitetstilbud i sitt nærmiljø både for egenorganisert fysisk aktivitet og organisert idrett. 

Områder med levekårsutfordringer skal løftes frem sammen med idretten, og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller.  Idrettsbyen Bergen skal være en motor i regionen hvor det satses 

på breddeidretten, der talentene utvikles og der det tilrettelegges for toppidretten. 

 

Byrådet ber aktuelle høringsinstanser, jfr. vedlagte liste, avgi uttalelser til høringsutkastet. Det 

ønskes innspill på de konkrete kapitlene med referanse til hva kapittelet heter og hvilke 

konkrete punkter det gis innspill på. 

Planutkastet danner utgangspunkt for en åpen og bred prosess, og skal gi et diskusjons- og 

beslutningsgrunnlag for å kunne ta viktige strategiske valg innen aktivitets- og 

anleggsutvikling.  

Høringsinnspill sendes på mail til barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no 

Høringsfristen er 9. oktober 2016, og høringsuttalelser må merkes med saksnummer 

201626863.  

Høringsdokumentet foreligger kun i elektronisk format. Høringsdokumentet kan du lese her: 

www.bergen.kommune.no/idrettsplan. 

På bakgrunn av høringsinnspillene utarbeides sak til politisk behandling.   Av hensyn til den 

videre behandling av høringsuttalelsene, vil det være en fordel om høringssvarene kommer 

mailto:barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no
http://www.bergen.kommune.no/idrettsplan
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Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i hende så snart som mulig. Angitt frist anses 

som absolutt. 

 

Høringsinstanser til idrettsplan 2017-2027 

Resultatenheter i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 

- Alle ordinære kommunale grunnskoler 

 

Byrådsavdelinger: 

- Byrådsleders avdeling 

- Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 

- Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering 

- Byrådsavdeling for helse og omsorg 

- Byrådsavdeling for klima, kultur og næring 

- Byrådsavdeling for byutvikling 

 

Bystyrets kontor: 

- Komite for barnehage, skole og idrett 

- Ungdommens bystyre 

 

Arbeidstakerorganisasjonene:  

- Utdanningsforbundet 

- Fagforbundet  

- Delta 

- Akademikerforbundet 

- Samfunnsviterne 

- NITO 

- Tekna 

 

Andre: 

- Hordaland fylkeskommune – kultur og idrettsavdelingen 

- Idrettsrådet i Bergen. Idrettsrådet oppfordres til å distribuere til alle idrettslagene i 

Bergen 

- Hordaland idrettskrets. Hordaland idrettskrets oppfordres til å distribuere til særkretser 

og regioner med aktivitet i Bergen 

- Barnas representant i komite for byutvikling 

- Hovedverneombud for barnehage, skole og idrett 

- Kommunalt råd for funksjonshemmede 

 

 

Med hilsen 

 

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT 

 

 

Nina Iren Øverberg - saksbehandler 

Rune Titlestad - idrettsdirektør 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
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