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Ullensaker kommune
Plan og næring

SAKSUTSKRIFT

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
3/14 Eldrerådet 20.01.2014
4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014
4/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 22.01.2014
6/14 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.01.2014
2/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 22.01.2014
23/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014
3/14 Kommunestyret 03.02.2014

STRATEGIDOKUMENT FOR FRILUFTSLIV - FASTSETTELSE

Vedtak

1. Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014 vedtas, og 
legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med tilrettelegging og sikring av 
hensynet til friluftsliv.

2. Det utnevnes en politisk komite for utarbeidelse av temakart for grønnstruktur 
vinteren 2014. Komiteen består av følgende medlemmer /varamedlemmer:

Faste medlemmer (5 stk.):
 Ståle Lien Hansen (Frp) leder
 Nina Ellingsen (H)
 John P. Wilhelmsen (V)
 Randi Skedsmo (AP)
 Håvard Uhlen (AP)

Varamedlemmer (5 stk.):
 Svein Larsen (Frp)
 Hans Jørgen Borgen (H)
 Katrine Gjærum (V)
 Eva Gullichsen (AP)
 Asbjørn Gundersen (AP)
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Rett utskrift

Kurt O. Kristoffersen
Formannskapssekretær

Sendt: Saksbehandler for videre forføyning.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2014 

Behandling:
Av 45 representanter var 43 til stede medregnet møtende vararepresentanter.

Leder av valgkomiteen Petter Stensby (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av 
valgkomiteen:
Utvalget blir bestående av kun 5 medlemmer utnevnt i HTIK.

Votering: Repr. Stensbys forslag på vegne av valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kulturs forslag til medlemmer ble enstemmig 
vedtatt.
Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling til punkt 1. ble enstemmig 
vedtatt.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging - 27.01.2014 

Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Hovedutvalg for overordnet planlegging fremmer følgende forslag:
Navn på kandidater leveres leder av valgkomiteen, Petter Stensby (Frp), forslag til komite 
legges frem for Kommunestyret 03. februar 2014.

Votering: HOP`s forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014 vedtas, og 
legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med tilrettelegging og sikring av 
hensynet til friluftsliv.

2. Det utnevnes en politisk komite for utarbeidelse av temakart for grønnstruktur 
vinteren 2014. Komiteen består av følgende medlemmer /varamedlemmer:

-
-
-
-
-

Navn på kandidater leveres leder av valgkomiteen, Petter Stensby (Frp), forslag til komite 
legges frem for Kommunestyret 03. februar 2014.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur - 22.01.2014 

Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter.
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Repr. Ståle Lien Hansen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonen bes å legge frem en sak med sikte på etablering av en eller flere 
«Tufteparker» i Ullensaker kommune. Midlene til etablering søkes finansiert gjennom 
tippemidler, Gjensidigestiftelsen, eventuelle private sponsorer, samt omdisponering innad i 
HTIK. Politisk sak legges frem for HTIK første halvår 2014.

Repr. Ståle Lien Hansen (Frp) fremmet følgende forslag til representanter til politisk komite:

Faste medlemmer (7 stk.):
 Ståle Lien Hansen (Frp) leder
 Nina Ellingsen (H)
 John P. Wilhelmsen (V)
 Randi Skedsmo (AP)
 Håvard Uhlen (AP)
 1 stk. fra posisjon (velges i HOP)
 1 stk. fra opposisjon (velges i HOP)

Varamedlemmer (7 stk.):
 Svein Larsen (Frp)
 Hans Jørgen Borgen (H)
 Katrine Gjærum (V)
 Eva Gullichsen (AP)
 Asbjørn Gundersen (AP)
 1 stk. fra posisjonen (velges i HOP)
 1 stk. fra opposisjonen (velges i HOP)

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Repr. Lien Hansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Repr. Lien Hansens forslag til representanter til politisk komite ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak

1. Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014 vedtas, og 
legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med tilrettelegging og sikring av 
hensynet til friluftsliv.

2. Administrasjonen bes å legge frem en sak med sikte på etablering av en eller flere 
«Tufteparker» i Ullensaker kommune. Midlene til etablering søkes finansiert gjennom 
tippemidler, Gjensidigestiftelsen, eventuelle private sponsorer, samt omdisponering 
innad i HTIK. Politisk sak legges frem for HTIK første halvår 2014.

3. Det utnevnes en politisk komite for utarbeidelse av temakart for grønnstruktur 
vinteren 2014. Komiteen består av følgende medlemmer /varamedlemmer:

Faste medlemmer (7 stk.):
 Ståle Lien Hansen (Frp) leder
 Nina Ellingsen (H)
 John P. Wilhelmsen (V)
 Randi Skedsmo (AP)
 Håvard Uhlen (AP)
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 1 stk. fra posisjon (velges i HOP)
 1 stk. fra opposisjon (velges i HOP)

Varamedlemmer (7 stk.):
 Svein Larsen (Frp)
 Hans Jørgen Borgen (H)
 Katrine Gjærum (V)
 Eva Gullichsen (AP)
 Asbjørn Gundersen (AP)
 1 stk. fra posisjonen (velges i HOP)
 1 stk. fra opposisjonen (velges i HOP)

Saksprotokoll i Hovedutvalg for skole og barnehage - 22.01.2014 

Behandling
Av 11 representanter var 10 til stede.

Repr. Storberget (FrP) fremmet forslag:
1. Strategidokument for friluftsliv 2014 –2016 og handlingsplan for 2014 med følgende 

tillegg vedtas, og legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med 
tilrettelegging og sikring av hensynet til friluftsliv.
Administrasjonen bes legge fram en sak med sikte på etablering av en eller flere 
«Tufteparker» i Ullensaker kommune. Midler til etablering søkes finansiert gjennom 
tippemidler, Gjensidigestiftelsen, eventuelle private sponsorer, samt innad i HTIK. 
Politisk sak legges frem for HTIK første halvår 2014.

Votering: Repr. Storbergets forslag ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Rådmannens 
innstilling for øvrig ble enstemmig anbefalt.

Innstilling

1. Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014 vedtas, og 
legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med tilrettelegging og sikring av 
hensynet til friluftsliv. Administrasjonen bes legge fram en sak med sikte på etablering 
av en eller flere «Tufteparker» i Ullensaker kommune. Midler til etablering søkes 
finansiert gjennom tippemidler, Gjensidigestiftelsen, eventuelle private sponsorer, 
samt innad i HTIK. Politisk sak legges frem for HTIK første halvår 2014.

2. Det utnevnes en politisk komite for utarbeidelse av temakart for grønnstruktur 
vinteren 2014. Komiteen består av følgende medlemmer /varamedlemmer:

-
-
-
-
-
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 22.01.2014 

Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede. 

Repr. Tom Staahle (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken tas til foreløpig orientering.

Votering: Repr. Staahles forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til foreløpig orientering.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 20.01.2014 

Behandling:
Av 8 representanter var 8 til stede.

Votering: 

Vedtak
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.01.2014 

Behandling
Av 9 representanter var 9 til stede medregnet møtende vararepresentanter.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014 vedtas, og 
legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med tilrettelegging og sikring av 
hensynet til friluftsliv.

2. Det utnevnes en politisk komite for utarbeidelse av temakart for grønnstruktur 
vinteren 2014. Komiteen består av følgende medlemmer /varamedlemmer:

-
-
-
-
-
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RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014 vedtas, og 
legges til grunn for det videre arbeidet i kommunen med tilrettelegging og sikring av 
hensynet til friluftsliv.

2. Det utnevnes en politisk komite for utarbeidelse av temakart for grønnstruktur 
vinteren 2014. Komiteen består av følgende medlemmer /varamedlemmer:

-
-
-
-
-

Ullensaker, 2.1.2014

Tor Arne Gangsø
rådmann
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Saksbehandler: Anne Catherine Ekroll
Vedlegg: 1. Strategidokument friluftsliv 2014 – 2016, datert 06.12.13

2. Handlingsplan 2014, datert 06.12.13
Saksdokumenter: 3. Saksutskrift HOP-sak 107/13, Strategidokument friluftsliv, vedtak 

om oppstart og avklaring av rammer

SAKEN GJELDER

Hovedutvalg for overordnet planlegging, HOP, vedtok den 03.06.13, sak 107/13, at det skulle 
opprettes en politisk komite til å forestå utarbeidelsen av strategidokument for friluftsliv, med 
rådmannen som sekretariat. Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift (HET) fikk i oppgave 
å peke ut komiteens medlemmer.

Den politiske komiteen har hatt følgende medlemmer:
 Ståle Lien Hansen, Frp (leder)
 Nina Ellingsen, H
 John P. Wilhelmsen, V
 Randi Skedsmo, Ap
 Håvard Uhlen, Ap

Komiteen har avholdt 3 møter i perioden oktober – desember 2013. Det er en enstemmig 
komite som har utarbeidet Strategidokument for friluftsliv 2014 – 2016 med tilhørende
handlingsplan for 2014, som rådmannen med dette fremmer til politisk behandling og vedtak i 
kommunestyret.

VURDERINGER/DRØFTINGER

Ullensaker kommune er i sterk vekst. I forbindelse med den pågående arbeidet med rullering 
av kommuneplanen, har det vært behov for å utmeisle overordnede strategier for friluftsliv 
Dette er også nært knyttet til kommunens satsning innen folkehelse. Komiteen har i arbeidet 
også vurdert grunneiernes situasjon i og nær utbyggingsområder, herunder problemstillinger 
knyttet til drift av landbruksarealer med sterke friluftsinteresser. 

For å sikre innbyggernes framtidige muligheter for et variert og attraktivt friluftsliv, har 
komiteen i arbeidet med strategidokumentet pekt ut følgende satsningsområder:

 Grønne forbindelser
Boligområder skal bygges ut slik at innbyggernes tilgang til friluftsområdene sikres. 
Grønne, sammenhengende forbindelser internt i tettstedene skal gjøre det enkelt å 
velge å gå eller sykle.

 Tilrettelagte områder 
Det må opparbeides enkeltområder som er tilrettelagt for rullestol og barnevogn etter 
prinsipper om universell utforming i forbindelse med de største tettstedene. Aktuelle 
områder kan f.eks. være Bakkedalen (Kløfta) og Gystadmarka. Dette må ivaretas 
gjennom bevilgninger i økonomiplanen (opparbeidelse og drift).

 Større sammenhengende friluftsområder
Sammenhengende friluftsområder med et sammenhengende turvegnett i hele 
kommunen, er en sentral strategi for å sikre innbyggerne framtidige muligheter for et 
variert og spennende friluftsliv. 
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 Grunnskolene som utgangspunkt
Skolene er gode utgangspunkt for friluftsliv, både i forhold til skolens eget behov for 
tilgang til friluftsområder og parkering.

 Tilrettelegging av kulturlandskapet
På Kløfta spesielt er det viktig at det pågående arbeidet med å gjøre kulturlandskapet 
mer tilgjengelig om sommeren, videreføres.

Det fremkommer av forslaget til handlingsplan hvilke oppgaver som foreslås prioritert i 2014:
- Digitalt turkart (forprosjekt). Det gjennomføres et forprosjekt i 2014 som skal belyse 
alternative tekniske løsninger, muligheter for samarbeid mht. gjennomføring og finansiering. 
Eventuelle kostnader for kommunen må avklares i Økonomiplanen for 2015. 

- Tilrettelagte områder: Prinsipper for universell utforming legges til grunn for planlegging 
og utforming av grøntområder i Bakkedalen og Gystadmarka.

- Større sammenhengende friluftsområder: Utarbeidelse av temakart grønnstruktur i regi av en 
politisk komite. Arbeidet må gjennomføres i løpet av vinteren 2014 slik at kartet kan 
innarbeides i kommuneplanen.

- Grunnskolene som utgangspunkt: Skolenes tilgang til nærliggende friluftsområder skal 
sikres. Det gjøres en særskilt vurdering av dette i arbeidet med kommuneplanen.

Det vises for øvrig til strategidokumentet og handlingsplanen for 2014 i sin helhet.

KONKLUSJON

Forslaget til Strategidokument friluftsliv 2014 – 2016 og handlingsplan for 2014, fremmes for 
vedtak i kommunestyret og legges til grunn for kommunens videre arbeid.

Melding om vedtak sendes:
 Saksbehandler


