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Om planen
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes
handlingsprogram. Planen rulleres årlig der man legger opp til en utlysning på
våren for innspill, med etterfølgende politisk behandling.
Kulturdepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved tildeling av
spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt vedtatt
plandokument for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Tiltakene i planen kan være ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg, det kan
være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Prosjektene skal være
realistiske. Ås kommune har ved årets rullering fått totalt 11 innspill til planen,
dette er inkludert kommunens egne innspill. Årets innspill finnes i vedlegg 1.
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv er ingen spillemiddelsøknad, men en
oppføring i denne planen gir mulighet for å søke om spillemidler. Det er
fylkeskommunen som behandler søknader om spillemidler og vedtar.
Spillemiddelsøknader skal behandles av kommunens administrasjon før de
oversendes fylkeskommunen. Dette for å påse at alle aktuelle vedlegg er
inkludert og at søknaden er korrekt utfylt. Kommunen skal også foreta en
prioritering av innkomne spillemiddelsøknader før disse oversendes
fylkeskommunen. Dette gjøres ut fra prioriteringene i tiltaksplanen. Kommunens
frist for oversendelse til fylkeskommunen er 15. januar. Frist for innsending av
spillemiddelsøknader til kommunen er 15. november.

Tiltak
Nye innspill er vurdert i forhold til tiltakene i gjeldende tiltaksplan. Nedenfor er
forslag til tiltak i ny tiltaksplan for 2019-2022, inndelt i ordinære idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg.
Oversikten angir hvordan tiltakene er tenkt finansiert, der dette er avklart; K =
kommunale midler, S = spillemidler og P = private midler. Det presiseres at
summene her er basert på innspillene som har kommet inn. Faktiske
søknadsbeløp vil fremgå av spillemiddelsøknaden når den kommer.
Mange av tiltakene er de samme som ved forrige behandling av planen. Flere av
disse tiltakene er det søkt om spillemidler for, men fordi tildeling av spillemidler
ikke har vært oppe til behandling i Akershus fylkeskommune enda beholdes alle
tiltak i planen. Dette for å ha mulighet til å søke spillemidler for 2019. De
tiltakene som får tildelt spillemidler vil tas ut av planen.
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Ordinære idrettsanlegg
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

1

Solberg skole – flerbrukshall

Ås kommune

60 000

K
S

2

Ås stadion – rehabilitering
av kunstgressbane

Ås kommune

3 850

K
S

3

Nordby stadion –
rehabilitering av
kunstgressbane

Ås kommune

3 850

K
S

4

Ås stadion – rehabilitering
friidrettsdekke løpebane

Ås kommune

1 350

K
S

5

Storebrand/Lillebrand rehabilitering
O-kart Nordby sør

SiÅs/NMBU

20 000

Ås IL orientering

255

7

Rustad skole –
fleridrettshall

Ås kommune

S
P
S
P
K
S

8

Eika sportssenter – nytt
anlegg

SiÅs

S
P

9

Eika sportssenter – gulv

SiÅs

10

Turkart over Ås kommune,
oppdatert med skiløyper og
turruter

Ås IL orientering

270

S
P
K
S

11

O-kart Nordskogen

Ås IL orientering

96

6

Overslag
kr. 1000

4

Finansiering

S
P

Gjennomføres/
kommentar

Søker ytterligere
spillemidler for 2018.
Opprettholdes i planen
i tilfelle tiltaket ikke
tildeles spillemidler.
Tas ut dersom
spillemidler tildeles.
Tiltak utføres i 2018.
Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Tiltak utføres i 2018.
Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Tiltak utføres i 2018.
Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Prosjekt i regi av SiÅs
og NMBU.
2018/2019
Opprettholdes i plan.
Ferdig 2019.
Kommunal andel
finansieres gjennom
investeringsbudsjett
for bygging av skolen.
Sportssenteret er
etablert, men
opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
2019
2018/2019
Flyttet fra
nærmiljøanlegg til
ordinære anlegg.
Kommunalt bevilgede
midler videreføres.
2019

12

O-kart Vardåsen

Ås IL orientering

13

Oppgradering lysløyper
(Bollerudåsen, Kroer,
Aschjemskogen)
Åshallen – fleridrettshall

Ås kommune

14

15

Åsgård skole –
fleridrettshall

16

Årungen ro- og
padlesenter rehabilitering/utbygging

130

Ås kommune/
Akershus
fylkeskommune
Ås kommune

Stiftelsen
Årungen roog
padlesenter

S
P

K
S
P
K
S

68 010

2019
Egen politisk sak til
høsten vedr. evt.
prioritering.
Nytt innspill.

Nytt innspill,
finansiering inngår i
prosjekt for Åsgård
skole.
Opprettholdes i
plan.

Vedr. finansiering:
K – kommunale midler, S – spillemidler, P – private midler

Nærmiljøanlegg
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

Utendørs idrettspark –
sentrumsområdet
Bevegelsesanlegg med tau,
stokker og dekk

Ås kommune

400

FAU Brønnerud
skole

280

Ås kommune

1 658

4

Solberg skole flerbruksområde
Solberg skole - fotballbane

Ås kommune

970

5

Solberg skole – skatepark

Ås kommune

1 602

6

Solberg skole –
multifunksjonell bane
Kunstgressbane ved
fotballhallen
Merking og rydding av
turstier

Ås kommune

1 018

Ås IL fotball

1 450

Oppgradering av siste del av
kyststien

Ås kommune, i
samarbeid med
frivillige og

1
2

3

7
8

9

Overslag
kr. 1000

Ås kommune, i
samarbeid med
frivillige og
grunneiere

5

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

K
S
K
S
P
K
S
K
S
K
S
K
S
S
P

Tidligere avsatte
midler videreføres.
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i plan
Gjøres som en del av
driften med
bevilgede midler.
Tiltak med i plan for
å kunne søke ekstra
midler eksternt.
Tidligere bevilgede
midler videreføres.
Tiltak med i plan for

grunneiere
10

Nærmiljøkart Ås sentrum

Ås IL orientering

11

Terrengløype Nordbytun
ungdomsskole og Nordby
skole

Nordbytun
ungdomsskole
og Nordby skole

12

Aktivitetsområde Togrenda

Øvreveien/
Berget vel og
Tømmerveien
vel

200

S
P
K
P

S
P

Vedr. finansiering:
K – kommunale midler, S – spillemidler, P – private midler
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å kunne søke ekstra
midler eksternt.
Opprettholdes i plan
Planlagt 2019.
Finansieres av
skolene og
spillemidler.
Nytt innspill.
Velforeningene må
gå sammen om dette
prosjektet.

Vedlegg 1 – Oversikt over innspill
Ås kommune:








Ås stadion – rehabilitering av friidrettsdekket på løpebanen
o Tiltaket kom med i budsjettet for 2018 i forbindelse med
budsjettbehandlingen etter en tilstandsrapport for banen som viser
at det er et prekært behov for rehabilitering av løpebanen, hvis ikke
kan vi risikere å måtte betale tilbake spillemidler. Tiltaket tas med i
planen for å kunne søke spillemidler til rehabilitering.
Oppgradering lysløyper
o Lysanleggene i lysløypene trenger oppgradering om de fortsatt skal
være i bruk. Tiltaket tas med i planen for å ha muligheter til å søke
spillemidler for 2019. Det kommer en egen sak til høsten
vedrørende evt. prioritering av dette.
Åshallen – ny fleridrettshall
o Ås kommune jobber med et samarbeid med Akershus
fylkeskommune vedrørende en ny fleridrettshall ved Åshallen.
Tiltaket tas inn i planen.
Åsgård skole fleridrettshall
o Inn i planen med tanke på fremtidig utbygging på skolen.

Ungdomsrådet:




Utbedre terrengløype ved Nordbytun ungdomsskole
o Et tiltak som planlegges av Nordbytun ungdomsskole og Nordby
skole. Tiltak tas med i planen for å kunne søke spillemidler.
Flere klopper på Åsmåsan
o Dette ligger under posten utbedring av turstier i Ås kommune som
blir gjort i samarbeid med Ås turlag. Kommunen tar dette videre
med Ås turlag.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:




Rådet ber om en snarlig oppgradering av Breivoll. Særlig HC stranda bør
gjøres mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne
o Dette ligger allerede inne på tiltakslista i forvaltningsplanen for
Breivoll.
Petanquebaner bes etablert i sentrumsnære områder.
o Dette ligger inne i planene for rådhusparken og tas med som en del
av den planen.
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SiÅs:


Nytt gulv i hallen på Eika sportssenter
o Inkluderes i planen

Øvreveien/Berget vel og Tømmerveien vel, Jørgen Gareid:


Lekeplass for barn på anleggsplass Ileveien
o Tiltaket tas med i planen slik at det er muligheter for å søke
spillemidler. Velforeningene må drive prosjektet videre.

Henrik Flack:


Aktivitetsområde/bane for ballspill på anleggsplass Ileveien
o Tiltaket tas med i planen slik at det er muligheter for å søke
spillemidler. Velforeningene må samarbeide om å drive prosjektet
videre.
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