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Behandling: 
I møtet ble det påpekt flere objekt/tiltak som mangler i plana. Kommunedirektøren lovte at 
dette vil bli fulgt opp i det videre arbeid med plana og tatt med i det endelige forslag som 
kommer til behandling etter høring. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tillegg: 
Endelig plan må fastsettes av formannskap og kommunestyre før utløpet av 2020. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar utlegging av forslag til Plan for idrett- og fysisk aktivitet for 2020-2023 
til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020-09.09.2020, 10 uker, jf. plan og bygningslovens §12-
10. 
 
Endelig plan må fastsettes av formannskap og kommunestyre før utløpet av 2020. 
 
Enstemmig. 
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Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar utlegging av forslag til Plan for idrett- og fysisk aktivitet for 2020-2023 
til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020-09.09.2020, 10 uker, jf. plan og bygningslovens §12-
10. 
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Bakgrunn for saken 
Ny plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2020 – 2023 skal bidra til at Hitra kommunes 
innbyggere er i fysisk aktivitet gjennom hele livet. Planen er utviklet med bakgrunn i 
Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende tildeling av statlige spillemidler. Planen er 
basert på tidligere kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. I tillegg er det tatt 
hensyn til statlige-, fylkeskommunale- og lokale føringer.  
 
 
Saksopplysninger 
Utarbeidelse av plan er gjort på bakgrunn av planprogram vedtatt i sak 18/18 den 19.11.2018. 
Planforslaget er basert på tidligere plan for idrett og fysisk aktivitet gjeldende til 2019.  
Det er forsøkt å utforme et lesbart plandokument.  

Hitra kommune ble sammenslått med en del av Snillfjord ved årsskiftet 2019/2020. Dette er 
dermed den første plan for idrett og friluftsliv som blir utformet for den nye kommunen. 
Anleggsoversikten omfatter dermed alle anlegg i kommunen. 

Denne gangen har det vært en forholdvis enkel planprosess. Hovedfokus har vært å få 
oppdatert/oppjustert plangrunnlaget før tildeling av spillemidler høst 2020. 
 
Det ble invitert til skriftlig innspillsrunde desember 2019. Kun tre innspill ble levert. Innspillene 
kom fra Aunøyas venner, Hitra golfklubb og Hitra IL. Innspillene er lagt ved saken i sin helhet og 
foreslått inntatt i planen. 
 
Det skulle vært avholdt møter både med idrettsråd og befolkning i perioden mars-juni. Disse er 
ikke gjennomført grunnet covid-19. Det velges likevel å nå fremme plan til offentlig ettersyn 
med påfølgende vedtak, da planen skal være grunnlag for høstens tildeling av spillemidler. Det 
legges opp til 10 uker offentlig ettersyn. Intensjonen med å utvide høringsperioden vesentlig et 
at denne også kan fungere som medvirkningsprosess. Vi har i andre planer sett at det er lettere 
å uttale seg til et konkret planforslag og da komme med sine ideer. Dette ønsker vi å legge til 
rette til i og med at prosessen for øvrig ble amputert. 
 
Det påpekes samtidig at det vil være behov for rullering av planen etter gjennomføring av ny 
samfunnsplan. Plan for idrett og friluftsliv er en av de planene som konkretiserer målsettingene 
i kommuneplanens samfunnsdel og det vil være av stor betydning å få gode målsettinger for 
hele nye Hitra kommune. Disse målene vil først kunne konkretiseres gjennom arbeidet med ny 
samfunnsplan. Det legges derfor opp til rask revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet. 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren anbefaler at plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2020-2023 
legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020--09.09.2020, 10 uker, jf. plan og 
bygningslovens §12-10. 
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