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Kommunedirektørens innstilling:
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas.
2. Økonomisk konsekvens vurderes i forbindelse med kommunens
handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022
Ås, 07.05.2021
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Kommunestyret
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Hovedutvalg for næring og miljø
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Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025
Saksutredning:
Fakta i saken:
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. For å kunne
søke spillemidler fra Kulturdepartementet er det et krav at tiltaket er vedtatt i en
kommunal plan. Det kan søkes om spillemidler etter at tiltak er gjennomført.
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Ås kommune
Forespørsel om innspill til planen ble lagt ut på internett og delt videre i sosiale
medier. Totalt kom det inn 23 innspill fra organisasjoner og private. 11 innspill
ble tatt med inn i planen, 2 innspill var kommentarer til prosessen og de 10 siste
ble ikke tatt med i planen. De som ikke ble tatt med er kommentert i planens
vedlegg. Innspill fra privatpersoner og innspill til selve prosessen med
tiltaksplanen oppfyller ikke kriteriene for å bli tatt med i planen.
20 tiltak er fjernet fra årets plan da er ferdig behandlet og fått utbetalt
spillemidler, ikke er realiserbare på grunn av manglende finansiering,
grunneieravtaler eller på andre måter ikke er gjennomførbare. Tiltakene må
«eies» av en organisasjon for å kunne søke spillemidler.
Nærmiljøanlegg med kostnadsramme under kr 600 000 er ikke omfattet av
vilkåret om at de må stå i kommunalt vedtatt plan for å kunne søke spillemidler
og behøver dermed ikke å tas med.
Vurdering:
Planen rulleres årlig der man legger opp til en utlysning på våren med tanke på
innspill og politisk behandling rett før eller rett etter sommeren.
Tiltakene som spilles inn til planen kan være ordinære idrettsanlegg eller
nærmiljøanlegg, det kan være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende
anlegg. Prosjektene skal være realistiske.
I forbindelse med dette bør kommunen vurdere å endre utlysningen slik at
tiltakene som spilles inn er mer i tråd med planens formål. Det kommer en del
private innspill og gode ideer til planen. Denne idemyldringen bør tas vare på,
men hører ikke hjemme i denne type plan da det ikke er konkrete tiltak med en
organisasjon som eier eller er berettiget spillemidler.
Økonomiske konsekvenser:
Se tabell i vedlegg for antatt finansieringsbehov. Basert på vedtatt plan vil
kommunedirektøren vurdere de ulike tiltakene og fremme forslag til kommunal
finansiering i forbindelse med HP 2022-25.
Konklusjon med begrunnelse:
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader
om spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025»
vedtas. Økonomisk konsekvens skal vurderes i forbindelse med behandling av
kommunens handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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