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HØRING PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM 2016-2019 FOR OSLO KOMMUNE
Norsk Friluftsliv viser til høring og offentlig ettersyn av utkast til Planstrategi for Oslo 2016-2019 og
planprogram for Kommuneplan 2017. Vi ønsker med dette å avgi en høringsuttalelse til planarbeidet.
Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjon for 16 frivillige friluftslivsorganisasjoner i Norge, med over
940.000 medlemskap og flere enn 5.000 lag og foreninger. Norsk Friluftsliv har blant annet som
oppgave å ivareta allemannsretten, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. Oslo kommune
har fylkeskommunal myndighet, og er både hovedstad og en region med svært høy vekst, med stor
tilflytting fra andre deler av Norge og stadig økende tilflytting fra resten av verden. Derfor har
planarbeidet i Oslo nasjonal interesse og er svært viktig for å tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter for
en stor andel av Norges befolkning.
Generelt:
På generelt grunnlag vil Norsk Friluftsliv rose Oslo kommune for å vektlegge de tre temaområdene;
taktskifte i klima- og miljøpolitikken, aktiv og økonomisk bærekraftig kommune, sosial balanse og like
muligheter. Vi støtter oppunder at disse tre temaene er de viktigste utfordringene kommunen står
overfor fremover, og mener at Byrådets høringsutkast med sine konkrete strategiske plangrep for
hvert av de tre temaene, oppsummerer og legger til rette for en sunn og god utvikling av
hovedstaden.
Vi er spesielt glad for at naturens rolle i byen skal styrkes, og at tidlig innsats overfor barn og unge og
integrering og inkludering blir vektlagt. Så er det en vesentlig styrke at planstrategien spesifikt nevner
at frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle og at byen har et stort potensial i samarbeid med de
frivillige. Norsk Friluftsliv ønsker å understreke dette poenget enda tydeligere, og ber om at
planstrategien og planprogrammet konkretiserer dette med tydelige resultatmål. Dette kan gjøres
konkret gjennom å vurdere modeller for organisering av friluftslivsaktiviteter gjennom partnerskap
med frivillige organisasjoner, tilrettelegging for friluftsliv i byplanleggingen, samt avsette midler til
friluftslivsaktiviteter og tilrettelegging for dette i økonomiplanen. Innenfor helse- og
omsorgssektoren er det et svært stort potensial for samfunnsøkonomiske gevinster og mange andre
synergieffekter av å samarbeide med frivillige friluftslivsorganisasjoner, fordi man kan styre mot et
friskere liv for befolkningen gjennom en byplanlegging som legger til rette for friluftslivsaktiviteter i
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god balanse med bebyggelse og annen infrastruktur. Det er også en god prioritering å satse på
kollektivtransport, gående og syklende i transportplanleggingen.
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Norsk Friluftsliv vil understreke betydningen av at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområdene innenfor kommunen, i tråd med Miljødirektoratets veileder M-98,
i sitt arbeid med planstrategien. Denne kartleggingen bør legges til grunn i avveiningen mellom ulike
hensyn i kommuneplanen, på en slik måte at svært viktige og viktige friluftslivsområder gjenspeiles i
arealdelen til kommuneplanen når den på sikt skal revideres. Derfor bør dette tas inn i
samfunnsdelen som en tydelig målsetting, slik at dette også kommer med i økonomiplanen. Det bør
også vurderes statlig sikring av friluftslivsområder for å møte det sterke utbyggingspresset som følger
med en tiltagende befolkningsvekst. Norsk Friluftsliv kan bidra med kompetanse på både kartlegging
og verdsetting og statlig sikring av friluftslivsområder.
Medvirkning og partnerskap
Til slutt vil vi berømme Byrådet for sitt sterke fokus på medvirkningsopplegget i planarbeidet. Norsk
Friluftsliv utfordrer Oslo kommune til et tettere samarbeid med lokale lag og foreninger. Våre
frivillige friluftslivsorganisasjoner kan utgjøre en stor forskjell i måloppnåelsen innenfor alle de tre
hovedtemaene, som samfunnsdelen av kommuneplanen fokuserer på, fordi friluftslivsaktiviteter er
vitale byggesteiner for alle grupper av mennesker. Det er viktig at lag og foreninger blir konsultert,
slik planprogrammet legger opp til, og blir med på drøftingsmøter og medvirkningskonferanser tidlig i
offentlig ettersyn-fasene, av både samfunnsdelen og arealdelen.

Med vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal
generalsekretær

Svein-Magne Gjessing (sign)
fagkonsulent

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Kristen Idrettskontakt,
Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering,
Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen,
Syklistenes Landsforening, Norges Seilforbund.

