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Revidering av reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune 

 
Saksbehandler: Marianne Hoff Saksnr.: 18/01017-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Revidert versjon av reglement for bruk av idrettshaller, og reviderte 
retningslinjer for tildeling av halltid godkjennes med følgende endringer:  
 
 

a. Bruk av de nye fleridrettshallene inkluderes i reglementet og 
retningslinjer. 

b. Hallutvalget tildeler halltid i fleridrettshaller til fast trening og 
arrangement.  

c. Skolens egne arrangementer skal ha prioritert i fleridrettshallene og 
ordinær trening må vike tid.  

d. I fleridrettshaller skal inntil 20 % av tilgjengelig halltid avsettes til andre 
grupper som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund. 

 
  

2. Revidert versjon av reglement og retningslinje gjøres gjeldende for 
tildelingsåret 2018/2019.  

 
 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef for teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Revidert reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune - utkast 
09.04.2018 
Vedlegg 2 - Revidert retningslinje for tildeling av halltid i Ås - utkast 09.04.18 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås idrettsråd, etatsjef for oppvekst- og kultur og rektor ved Solberg skole.  
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med ferdigstillelse av Solberg skole er det behov for en avklaring 
vedrørende administrasjon og bruk av den nye fleridrettshallen på Solberg. Det er 
også vedtatt ny fleridrettshall på Rustad i 2019. Med bakgrunn i dette foreslår 
Rådmannen en revidering av gjeldende reglement for bruk av idrettshaller, slik at det 
også skal gjelde for fleridrettshaller. 
 
Rådmannen foreslår videre en revidering av retningslinjen for tildeling av halltid slik 
at fleridrettshallene får samme ordning for tildeling av halltid som de andre idretts- og 
svømmehallene.  
 
En endring av reglementet for bruk av idrettshaller skal behandles politisk, jfr. 
reglementets punkt 14. 
 
 
Fakta i saken: 
Gjeldende reglementer ble behandlet og vedtatt av HTM 21.09.2016 (HTM-sak 
56/16).   
 
Det er utarbeidet utkast til revidert reglement for bruk av idrettshaller og revidert 
retningslinje for tildeling av halltid. Endringene er markert med rødt.  (vedlegg 1 og 
2).  Ås  Idrettsråd har gjennom høring og dialog vært involvert i utarbeidelse av 
utkastene. Ås Idrettsråd er enig i de endringer som er foreslått.   
 
Vurdering: 
For å få lik praksis for bruk av idrettshaller i kommunen, og en enklere administrering 
av bruken, foreslår Rådmannen at de nye fleridrettshallene blir inntatt i gjeldende 
reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune. Det innebærer følgende endringer: 
 
Reglementets punkt 2 og 3 – Ansvar og administrasjon av utleie 
Endring av reglementet medfører at eiendomsavdelingen tillegges ansvaret for utleie 
av også fleridrettshallene. Det medfører en endring for Solberg skole, som frem til nå 
har hatt ansvar for, og administrert all bruk og utleie av skolens gymsal, herunder 
tildeling av treningstid og arrangement kvelder og helg. Da gymsalen på Solberg 
nylig ble erstattet av ny, større fleridrettshall, foreslår Rådmannen at administrasjon 
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av utleie utenom skoletid, overlates fra administrasjonen på Solberg skole til 
eiendomsavdelingen fra og med august 2018. Solberg skole skal disponere hallen i 
skoletiden (inkludert sfo) kl 0800 – 1700. 
 
 
Reglementets punkt 5 - Tildeling av halltid 
Idrettsrådet har i sin høring argumentert for at søknader om treningstid i 
fleridrettshallene skal tildeles årlig av Hallutvalget på samme måte som fordeling av 
halltid for øvrige idretts- og svømmehaller i kommunen. Det sikrer en mer rettferdig 
fordeling av treningstid.  Rådmannen slutter seg til dette og mener det er en ordning 
som fungerer bra og bør innføres også for fleridrettshaller. Hallutvalget består av to 
representanter fra Ås idrettsråd og en representant fra kommunen 
(eiendomsavdelingen). Alternativ ordning er administrativ tildeling av 
eiendomsavdelingen.  
 
 
Reglementets punkt 7 g - Skolens har prioritet ved egne arrangementer 
Skolens egne arrangementer skal ha prioritet og fast treningstid må vike. Bruker skal 
varsles minst to uker før og eventuell leie blir refundert.  Idrettsrådet har ingen 
innvendinger til dette punktet. 
 
 
Reglementets punkt 4 - Inntil 20 % avsettes til andre grupper 
Rådmannen foreslår å avsette inntil 20 % av disponibel tid i fleridrettshaller til andre 
grupper som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og som i hovedsak driver fysisk 
aktivitet, og som for stor del omfatter barn og unge. Dette for å sikre at også andre 
grupper får benytte fleridrettshallene. Sett fra et folkehelseperspektiv bør også andre 
grupper som driver idrettsaktivitet, men ikke nødvendigvis er organisert i NIF, få 
benytte hallene. Barn i denne gruppen bør også sikres akseptable treningstider, og 
dette skal være ivaretatt i den reviderte retningslinjen for tildeling av halltid, bl.a. 
punkt 7 f. «Lag/tropper med barn i alderen 6 – 12 år skal prioriteres hverdager i tiden 
frem til kl 2000». 
 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Revidert reglement og retningslinje for bruken i idrettshaller, inkludert fleridrettshaller, 
vil gi en enklere, tidsbesparende og mer effektiv administrering av hallene. Brukerne 
får et oversiktlig regelverk å forholde seg til i bruk og søknadsprosesser. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Revidert versjon gjøres gjeldende snarest slik at reglement og retningslinje blir 
gjeldende for søknader om treningstid for Solberg fleridrettshall for skoleåret 
2018/2019.  


