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Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 
Høringsinnspill fra Heming Orientering til høringsutkast 
 
Vi viser til utsendt høringsdokument med frist for uttalelse 26. april 2018. 
 
Mangelfull beskrivelse av «settingen» for behovsplanen 
Det heter i høringsutkastet at «planen er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler». Vi 
antar at dette betyr at anlegg/tiltak som det søkes om spillemidler til må inngå i planen. 
Prosjekter som er vedtatt i handlingsprogrammet for idrett for 2017 -2020 (tabell 23) og nye 
tiltak (tabell 25) og foreslåtte friluftslivstiltak i handlingsprogrammet for friluftsliv 2019-2022 
(tabell 30 og 31) inngår helt klart. Det er imidlertid høyst uklart om anlegg og tiltak som inngår i 
de bruttolistene som er utarbeidet (jf. vedlegg til planen) er en del av planen eller ei. Dette må 
tydeliggjøres. 
 
Det går fram at behovsplanen er en rullerende plan, men det kunne vært tydeligere at neste plan 
vil gjelde for perioden 2022 -2031 ikke minst fordi det også står at planen skal rulleres hvert 
annet år. 
 
Vi savner en beskrivelse av hvordan Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i den enkelte bydel vil delta 
i det videre arbeid med behovsplanen, og hvordan vi i idrettslagene kan være en del av denne 
prosessen. 
 
Orientering er svært mangelfullt behandlet 
Orientering er kun omtalt som en type aktivitet i behovsplanen og knapt nok det. Vi kan ikke se at 
noe tiltak relatert til orientering verken er tatt inn i handlingsprogrammet for idrett 2017-2020 
eller handlingsprogrammet for friluftsliv 2019-2022. Planen har heller ikke en generell omtale av 
orientering slik den forrige behovsplanen hadde i punkt 5.5.5. 
 
Vi ser at noen orienteringskart inngår i vedlegg 8b i en bruttoliste over andre tiltak. Men som sagt, 
det er høyst uklart hvilken status disse tiltakene har i planen. Dessuten er vi provosert av at 
tiltakene er kategorisert som «informasjonstiltak». Det er ganske utrolig at orienteringsidrettens 
anlegg behandles som om det skulle være en slags informasjonsbrosjyre. 
 
Vi mener det er grunn til å satse på tiltak som fremmer turorientering 
Et orienteringskart er helt nødvendig for å kunne utøve idretten orientering og tilby turorientering 
til byens befolkning. Vi er overrasket over at turorientering ikke er omtalt noe sted i 
behovsplanen. En vurdering av det aktivitetspotensialet som ligger i turorientering og i det nye 
stolpejakt konseptet burde fått en omtale og burde presumtivt ha resultert i en positiv satsing på 
slik aktivitet. Vi som klubb vil konsentrere vårt kartarbeid i de nærmeste årene om prosjekter som 
kan gi grunnlag for slik aktivitet. 
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Vi etterlyser en kompensasjon for «ødelagte» orienteringskart 
Det er positivt med en satsing på tilrettelegging og videreutvikling av innfallsportene til marka. Vi 
registrerer imidlertid at flere av de foreslåtte tiltakene i randsonen til marka vil gi behov for 
oppdatering av dagens orienteringskart. For bydel Vestre Aker vil det for eksempel gjelde en ny 
helårstrase Minnedammen – Ankerveien og en nasjonal turiststi til Vettakollen for å gjøre den til 
en lettere tilgjengelig attraksjon. Som en del av kostnaden for slike tiltak, mener vi det er rimelig å 
inkludere kostnadene til oppdatering av det orienteringskartet som blir «ødelagt». Vi ber om at 
dette blir sikret gjennom de kommunale- og statlige retningslinjer for kostnadsoverslag av 
tilskudds berettigete anlegg. 
 
Ny teknologi gir mulighet for forenkling av søknadsprosesser 
Kommunen er opptatt av å ta i bruk ny teknologi og nye metoder for medvirkning i arbeid knyttet 
til planprosesser innenfor friluftsliv (jf. pkt. 6.2.1). Teknologiske endringer burde også fått 
betydning for søknadsprosesser knyttet til idrettsarrangement. For orienteringskart mener vi at 
ressurser knyttet til slike søknadsprosesser må betraktes som driftskostnader for det enkelte 
anlegg. Disse er det ønskelig å holde på et moderat nivå. Etter at detaljert informasjon om natur- 
og miljøforhold i større og større grad er blitt tilgjengelig på nettet, synes vi for eksempel at det 
ikke er noen grunn til at Bymiljøetaten etterspør plassering av enkelt poster for et planlagt 
orienteringsarrangement, slik det har vært praksis i et par år. 
 
Informasjon om tidligere og planlagte kartutgivelser vil bli gjennomgått og oppdatert 
Orienteringsforbundets O-kartregister og Kulturdepartementets Anleggsregister inneholder en del 
informasjon om orienteringskartene til Heming Orientering, som vi vil oppdatere. Det framkommer 
for eksempel at tre kart fra 2012 er utgitt av IL Heming. Dette er kart som tilhører Heming 
Orientering (org. nr. 985 229 872). 
 
Orienteringskretsen må få slippe til for å forbedre behovsplanen 
Vi er kjent med at Akershus og Oslo orienteringskrets vil sende tilbud om å bidra til å forbedre 
behovsplanen. Det er svært positivt da forbedringsbehovet er svært stort. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Heming Orientering 

 
Harald Eide-Fredriksen Bjørn Sandelien 
Styreleder Leder kartutvalget 
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