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Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 
 
Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 14/00517-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”. 
2. Kr 340 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som 

investering og kr 240 000,- på drift. 
 
 
Ås, 22.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1. FORSLAG Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018  
Vedlegg 2. FORSLAG Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Innspill i forbindelse med rullering av planen. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Teknisk sjef 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv 
Ås idrettsråd 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen ble sist rullert 
i 2013. Planen danner grunnlag for å søke om spillemidler fra Kulturdepartementet. 
Planen skal også danne grunnlag for kommunens budsjett. Det ble annonsert i ØB 
og på kommunens internettside at kommunen ønsket innspill til denne planen. Det 
ble også sendt e-post til skoler, barnehager og til Ås idrettsråd, samt til eldrerådet og 
rådet for funksjonshemmede. Frist for å komme med innspill var 15. mars. 
 
Det kom inn seks forslag til tiltak. I tillegg hadde HTM i et arbeidsmøte sammen med 
administrasjonen forslag om mindre utbedringer av private tur- og skogsveier for å 
gjøre disse mer farbare med sykkel. Alle anlegg som har vært med i planen tidligere, 
samt nye forslag, er vurdert. Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og 
finansiering. Det er også lagt vekt på erfaring Kommunalteknisk avdeling har gjort 
gjennom drift og vedlikehold, samt tips og innspill fra innbyggere og sentrale 
offentlige myndigheter.  
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innkomne tiltakene finnes i tiltaksplanen. 
Folkehelse er et satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at 
”Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018” som den er beskrevet i 
vedlegg bør vedtas. Planen danner grunnlag for søknad om spillemidler. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Mange av tiltakene som står i planen er det allerede avsatt kommunale midler til i 
handlingsprogrammet for 2014. Midler til nye tiltak som Ås kommune skal finansiere, 
til sammen kr 340 000,-, må innarbeides i handlingsprogrammet for 2015. Ingen av 
tiltakene som er planlagt for 2015 er spillemiddelberettiget og må dekkes av 
kommunale midler. Av de 340 000 kr er 100 000,- investering (lys langs gangvei fra 
klubbhus til idrettsanlegg, Nordby), mens kr 240 000,- til utbedring av kyststi og 
andre tur-/skogsveier er drift. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
«Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018» vedtas, og kr 340 000,- 
innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som investering og  
kr 240 000,- på drift. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


