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Saksprotokoll 
 

 

Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv 

Saksbehandler:  Grethe Johnsen Saksnr.:  22/02241 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 18/22 23.08.2022 

10 Formannskapet 86/22 08.09.2022 

2 Eldrerådet 16/22 23.08.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 16/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 24/22 23.08.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 36/22 24.08.2022 

6 Hovedutvalg for helse og sosial 21/22 24.08.2022 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/22 24.08.2022 

8 Formannskapet 73/22 31.08.2022 

9 Kommunestyret 71/22 14.09.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) er varamedlem i styret i SiÅs og ba om 

habilitetsvurdering. Helga Jønland (MDG) tiltrådte som vara for Grobstok under 
kommunestyrets behandling av habilitetsspørsmålet.  
 

Kommunestyrets enstemmige vedtak:  
Tor Malnes Grobstok (MDG) er ikke inhabil etter forvaltningsloven § 6. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Kommunedirektøren bes fremme en sak for å vurdere hvordan kommunen 

kan tilby gratis utlån av friluftsutstyr til kommunens innbyggere, herunder 
hvilke lokaler og driftsform som kan være mest egnet. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

En forutsetning for støtte til kunstgressbane er at dette etableres med 

miljøvennlige alternativer til gummigranulat (liktlydende med 
kommunestyrets enstemmige vedtak av 17.06.2020) 

 
Votering: 

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs tilleggsforslag ble vedtatt 24-9 (2H, 1Uavh, 3Sp, 3FrP). 
 SVs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas med følgende 
endringer: 
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a. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt 
plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at lysforurensning 

begrenses. 
b. Ved ønske om rydding og oppgradering av kommunens skogholt i 

boligområder og ved skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store 

trær og busker og kratt som er verdifulle for barn og unge og for biologisk 
mangfold, og eventuelle slike tiltak skal derfor vurderes av kommune-

direktør. 
c. Fjerne punkt 15 - Belysning Grønnsletta (tabell 2) 

 d. Hvilebenker savnes mellom blant annet sentrum og Sentralkrysset, og  

         også fra Essostasjonen langs jernbanen til broen over jernbanen. 
e. Nytt punkt i tabell 2. Pri 5 

Nordby Skatepark. Bedre belysning i skolegården. 
 

f. Kunstgressbaner godkjennes kun under forutsetning av at banene driftes 
utslippsfritt - eller tilnærmet utslippsfritt. Inntil dette er avklart vil 
finansiering av kunstgressbaner settes på vent.? 

 
En forutsetning for støtte til kunstgressbane er at dette etableres med 

miljøvennlige alternativer til gummigranulat (liktlydende med 
kommunestyrets enstemmige vedtak av 17.06.2020) 

 

2. Kommunedirektør lager oversikt av geografisk fordeling av midlene i planen 
til neste rullering. 
 

3. Kommunedirektør lager oversikt over hvilke tidligere tiltak som ikke er med 
videre.  
 

4. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

 

5. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv. 
 

6. Innen neste rullering inviteres til fellesmøte med aktørene og rådene som 

omfattes av tiltaksplanen, slik at rulleringen i bedre grad tilpasses brukeren. 
Det legges inn et eget avsnitt i planen som omhandler behandling av store 

saker som f.eks. svømmehall. 
Lysløypa nord i bygda prioriteres høyt på listen, da den har ventet i flere år. 
Tiltaket er falt ut. 

 
7. Kommunedirektøren bes fremme en sak for å vurdere hvordan kommunen 

kan tilby gratis utlån av friluftsutstyr til kommunens innbyggere, herunder 
hvilke lokaler og driftsform som kan være mest egnet. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 16. september 2022 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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