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Saksutredning:
Fakta i saken:
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i
kommunens budsjett.
Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert på kommunens hjemmeside,
facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås
idrettsråd og de politiske gruppelederne. Det ble lagt frem en sak for innspill for
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet. Rådmannen
ønsker ved årets rullering å prioritere tiltak tilknyttet turstier/turveier får å nå mål i
kommuneplanen som går på å legge til rette for at folk kan leve gode og
helsefremmende liv og å sikre god tilgang til friområder, kulturlandskapet og skogen.
Dette ble det orientert om i forbindelse med utlysning av innspillene.
Det kom inn totalt 11 forslag til tiltak, inkludert kommunens egne forslag. Alle tiltak
som var inkludert i gjeldende plan, samt nye innspill er vurdert. Tiltakene er vurdert ut
fra status for prosjektering og finansiering.
Det er ingen endring i forvaltningsplan for statlig sikrede friområder som var med til
behandling ved forrige rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.
Vurdering:
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i
vedlegg 1, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett,
nærmiljø og friluftsliv 2019-2022» utgjør et godt verktøy for å nå målene.
Ordinære anlegg
De fleste tiltakene er tiltak som opprettholdes i planen med tanke på
spillemiddelsøknader. Det er et nytt tiltak for ordinære anlegg i kommunal regi, og det
er rehabilitering av kunststoffdekket (løpebanen) på Ås stadion. En tilstandsrapport
fra høsten 2017 viser at det er et prekært behov for rehabilitering av løpebanen.
Dette ble spilt inn i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018. Midlene er
bevilget og rehabiliteringen blir utført i 2018. Tiltaket tas med i planen for å kunne
søke spillemidler. Tiltakene med rehabilitering av kunstgressbanene er også flyttet
opp på lista da disse tiltakene utføres i år.
Tiltaket vedrørende rehabilitering av Storebrand/Lillebrand gjennomføres av SiÅs og
NMBU uten kommunen som avtalepart, men kommunen kan inngå avtale om leie
ved en senere anledning.
Nærmiljøanlegg
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å
kunne søke spillemidler.
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Tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel prioriteres fortsatt,
i tillegg til merking av turstier, samt oppdatering av turkart for Ås kommune.
Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 ble oversendt Ås
idrettsråd for uttalelse. De hadde for ordinære anlegg ingen spesielle kommentarer
utover at de ønsket at tiltakene med rehabilitering av kunstgressbanene burde
prioriteres så høyt som mulig, samt få inn rehabilitering av kunststoffdekket
(løpebanen). Dette er hensyntatt i planen. Når det gjelder nærmiljøanlegg ønsker de
at en liten kunstgressbane ved siden av fotballhallen prioriteres så høyt som mulig.
Rådmannen har løftet dette tiltaket i forhold til prioritering med tanke på spillemidler.
Tiltak med merking og utbedring av turstier er likevel ivaretatt, i tråd med føringene
for prioritering av tiltak i planen.
Økonomiske konsekvenser:
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte
investeringsprosjekter. For prosjektet med ny flerbrukshall ved Åshallen henvises det
til K-Sak 31/18, 15.05.2018. Når det gjelder nærmiljøanleggene er kommunens
prosjekter med merking og rydding av turstier allerede innarbeidet i driftsbudsjettet.
Det er derfor ingen nye prosjekter som krever finansiering gjennom tiltaksplan for
idrett nærmiljø og friluftsliv.
Konklusjon med begrunnelse:
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022» vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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