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Ungdomsrådet 23.08.2022 

Eldrerådet            
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Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas.  
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 
3. En temaplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal utarbeides. Tiltaksplanen fra 

2024 vil utgjøre tiltaksdelen til denne temaplanen. 
 
 

 
 

Ås, 10.08.2022 
 
 

 
Tom-Arne Tørrfoss Anette Bjerke  

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 

 
 
 

Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-24 090822 
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Fakta i saken: 
Tiltaksplanen omhandler konkrete prosjekter og tilretteleggingstiltak innen idrett, 

nærmiljø og friluftsliv. Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres årlig 
som en del av Ås kommunes handlingsprogram. For å kunne søke spillemidler fra 

Kulturdepartementet til tiltak, må tiltakene være oppført og vedtatt i en 
kommunal plan.  
 

Kommunen kunngjorde rulleringen av tiltaksplanen på kommunens nettsider. 
Frivillige lag og foreninger ble invitert til å gi innspill fra mars – mai 2022. 

Kommuneadministrasjonen har også kommet med innspill. Alle innspillene, både 
interne og eksterne, er tatt med i planen med unntak av en kommentar fra 

Naturvernforbundet i Ås som vil bli hensyntatt i arbeidet med ny temaplan.  
 
Tiltakenes prioritering i tiltaksplanen er grunnlag for fylkeskommunens 

behandling av søknadene og Kulturdepartementets tildeling.  
 

Grunnlaget for prioritering av tiltakene i tiltaksplanen er:  
1. Igangsatte og ferdigstilte prosjekter  
2. Prosjekter som innebærer samarbeid/samskaping med frivilligheten  

 
Under den politiske behandlingen av tiltaksplanen i 2021 (Sak 21/00849-32) ble 

det vedtatt at tiltaksplanen skal inngå som tiltaksdel i ny temaplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. Temaplan skal omhandle kommunens overordnede mål, 
visjoner og strategi for all fysisk aktivitet, aktivitetsskapende nærmiljø, 

tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Ås. Utarbeidelse av en ny temaplan krever 
gode prosesser, godt kunnskapsbasert arbeid og en samlet oversikt over 

kommunens eksisterende tilrettelegging for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Arbeidet med ny temaplan vil starte høsten 2022. Temaplanen skal ferdigstilles i 
løpet av 2023. 

 
Vurdering:  

De senere årene har den samlede søknadssummen om spillemidler overskredet 
ordningens tilgjengelige midler. Dette har medført at flere vedtatt igangsatte 
prosjekter, også i Ås, ikke har fått tildelt spillemidler. Det har ført til at en større 

andel av prosjektene må dekkes med egne/andre midler. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at igangsatte tiltak prioriteres høyt for å sikre finansiering for 

disse så langt det er mulig. Eksempler på dette er tiltakene på Åsgård skole og 
Åshallen. Kommunedirektøren mener også at tiltak som innebærer 
samarbeid/samskaping med frivilligheten bør prioriteres. Tiltakene er listet opp i 

prioritert rekkefølge i tabell 1 og 2 i tiltaksplanen.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplanen er førende for bruken av midler til gjennomføring av tiltak. 
For perioden 2023-2026 legges det til grunn at årlig behov for investeringsmidler 

på kr 1,5 mill videreføres.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Miljømessige konsekvenser må vurderes ved gjennomføring av hvert enkelt 

tiltak.  



Ås kommune 

22/02241-2 Side 3 av 3 

 
 

Alternativer: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens og frivillighetens ønskede satsning på idrett, 

nærmiljø og friluftsliv samt muliggjøre søknader om spillemidler, vedtas 
«Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024».  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Januar 2023 
 


