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Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Innspill til planen. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Idrettsrådet 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et  
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i  
kommunens budsjett. Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert i flere medier. 
Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås idrettsråd, turlaget, de politiske 
gruppelederne med flere. Det ble lagt frem saker for å få innspill fra  
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.  
 
Det kom inn en lang rekke forslag til tiltak fra private, organisasjoner, råd og 
foreninger, samt internt i kommunen. Blant årets innspill var det mange fra DNT i 
forbindelse med utvikling av Breivoll. Alle tiltak som var inkludert i gjeldende plan, 
samt nye innspill er vurdert. I tillegg ble innspill og tiltak samkjørt med tiltaksplan for 
sykling og gange i Ås kommune. 
 
Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og finansiering.  
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i  
vedlegg 3, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et 
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» utgjør et godt verktøy for å nå målene. 
 
Ordinære anlegg  
De fleste tiltakene opprettholdes i planen med tanke på  
spillemiddelsøknader. Nye tiltak er rehabilitering av lysløypeanleggene på 
Bollerudåsen og i Aschjemskogen, dersom dette vedtas gjennom egen sak vedr. 
lysløyper, samt oppgradering av lysanlegget på Ås stadion. Dette er i svært dårlig 
forfatning og det er stor risiko for at fotballgruppa ikke får tillatelse til å arrangere 
kamper der pga for dårlige lysforhold. I tillegg er tiltak med å rive hobbakkene i Kroer 
og på Brønnerud skole inne som tiltak. Disse benyttes ikke lenger og det er 
bekymring vedr. sikkerheten rundt disse da de benyttes som klatrestativ, særlig på 
Brønnerud skole. Hoppbakken på Brønnerud skole eies av Ås kommune, mens det 
er skigruppa som eier hoppbakken i Kroer. 
  
Nærmiljøanlegg  
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å  
kunne søke spillemidler. I tillegg har det kommet mange nye innspill der flere av 
DNTs planer for Breivoll og nærmiljøtiltak i sentrum har fått høy prioritet. 
Badebinge/oppgradering av HC-baderampe på Breivoll ligger inne i 
forvaltningsplanen for Breivoll. I arbeidet med oppgradering av HC-baderampe har 
man også vurdert badebinge. Denne er mer kostnadskrevende, men kan til gjengjeld 
romme flere behov. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil gi sin 
anbefaling til HTM i forkant av HTM-møtet. 
 
I tillegg vil tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel 
prioriteres, samt fortsatt merking og oppgradering av turstier og oppdatering av 
turkart for Ås kommune.  
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Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 ble oversendt Ås  
idrettsråd for uttalelse. Det var også et møte med Ås IL fotballklubb vedrørende 
deres innspill. Begge ønsker at tiltak på kunstgressbanen i Block Watne hallen 
prioriteres høyt, samt kunstgress ved stadion. I tråd med føringer etter møte i 
rådmannens planforum anbefaler rådmannen at nærmiljøanlegg i sentrum, samt 
deler av tiltakene på Breivoll prioriteres høyere. Begge kunstgressbanene er nylig 
rehabilitert og rådmannen anbefaler derfor at andre områder prioriteres ved denne 
rulleringen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte 
investeringsprosjekter, men to prosjekter krever ny finansiering gjennom 
investeringsmidler. Det gis ikke spillemidler til prosjektering/planlegging av tiltak. 
 
I forbindelse med neste periodes handlingsprogram anbefales følgende tiltak, som 
krever ny kommunal finansiering prioritert: 
 

Tiltak Kostnadsramme 
(kr) 

Kategori 

Oppgradering lysanlegg Ås stadion 750 000 Investering 

Oppgradering lysløyper (Bollerudåsen og Aschjem) 2 100 000 Investering 

Badebinge Breivoll (alt. Oppgradering HC-rampe, kr. 
250 000) 

1 200 000 Investering 

Nedleggelse lysløype Kroer 120 000 Drift 

Utredning av utvikling og utvidelse av lysløypenettet 50 000 Drift 

Riving hoppbakker (Brønnerud skole og Kroer) 400 000 Drift 

Bidrag til nytt kunstgress i Block Watne-hallen 200 000 Drift 

Midler til prosjektering/utredning sykkelsti/tursti 400 000 Drift 

Oppgradering og merking turveier 100 000 Drift 

Totalt 5 320 000  

 
Det er i driftsbudsjett for 2019 avsatt kr. 603 000 til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv. For gjennomføring av de aktuelle tiltakene i 2020, er det behov for tilføring 
av kr. 667 000 til driftsbudsjettet. 
 
For investeringstiltakene er det totalt behov for kr. 4 050 000. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om  
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» vedtas med 
de budsjettmessige forbehold som er tatt i innstillingen. 
  
Kan vedtaket påklages? 
 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
Umiddelbart 


