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Saksprotokoll 
 
 

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 

Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00198 

Behandlet av  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 8/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 33/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endringer i tiltaksplanen, tabell 
«Nærmiljøanlegg»: 

 Prioritet 9: endres til «Oppgradering stupebrett og trapp opp fra vannet 
Breivoll» 

 Prioritet 22: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes 
 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om punkt 2 og 3 i klima- og miljøutvalgs 
innstilling, samt endring i tiltaksplanen, tabell «Ordinære idrettsanlegg»: 

 Prioritet 14: endres til «Eika Sportssenter - rehabilitering av gulv, tak, 
ventilasjon og oppvarming» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs forslag og hovedutvalgets fellesforslag ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
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6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 
rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. mai 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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