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Årsmelding 2014 for Ås Idrettsråd 

Styret og andre verv:  

Styret i Ås Idrettsråd valgt på årsmøtet 31. mars 2014: 
Magne Maurset Ås IL    Leder    1 år 
Oddbjørn Granlund Holstad volley   Nestleder   2 år 
Jarl Guld  Aschehoug Rideklubb Styremedlem  1 år 
Joakim Wettergren Nordby IL   Styremedlem  1 år 
Anders Glende Ås IL    Styremedlem  1 år 
Thor Ringstad  Nordby IL   Varamedlem  2 år 
Jørn Jansen  Ås Tennisklubb  Varamedlem  2 år 
 
Thor Ringstad og Jørn Jansen har fungert som styremedlemmer etter at Joakim døde 18. juli 
og etter at Oddbjørn trakk seg fra styret. 
 
Valgkomité: 
Thor Ringstad  Nordby IL   Leder 
John Høsteland Ås IL 
 
Revisorer: 
Dag Guttormsen Ås IL 
Tore Skovdahl Ås IL 
 
Styreoppnevnte verv: 
Kommunens hallutvalg: Joakim Wettergren og Oddbjørn Granlund.  Vara: Anders Glende.  
Kasserer i idrettsrådet:  Anders Glende 
 

Styrets virksomhet i 2014: 

Styrets virksomhet fremgår av møteinnkallinger og protokoller fra styrets møter som er sendt 
idrettslagene og som også er lagt ut på internett:  www.aasidrettsraad.no . 
Årsmøtet 2014 vedtok "Handlingsprogram for Ås Idrettsråd" med "Arbeidsprogram for 2014".  
Her gis en oversikt over styrets aktivitet for å etterleve dette: 
 
Fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM): 
Ås idrettsråd har ansvaret for fordeling av lokale aktivitetsmidler til idrettslag i kommunen.  
For 2014 utgjorde dette vel kr 760 000. Fordelingen gjøres med utgangspunkt i 
idrettsregistreringen, og følgende prinsipper ble lagt til grunn: 
 

1. Direkte tilskudd til idrettsskoler: kr 15000 til hver (2 lag: Ås IL og Nordby 
IL) 

2. Direkte tilskudd til grupper med medlemmer med nedsatt funksjonsevne: 
kr 15000. (Ett lag: Ås Delta) 

3. Antall medlemmer 6-12 år: 1/3 av totalbeløp minus direktestøtte i 1 og 2. 
4. Antall medlemmer 13-19 år: 2/3 av totalbeløp minus direktestøtte i 1 og 2. 
5. Minstesummen for tildeling settes til 1000 kr. 
 
Totalt tildelt beløp kr 762 377 fordeles da slik: 

http://www.aasidrettsraad.no/
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Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 : 

 Idrettsrådet anmodet i e-post av 4.2.2014 alle idrettslag om å komme med innspill til 
kommunes plan. Anlegg må være med i denne planen for å komme i betraktning for 
tildeling av tippemidler. 

 Tiltaksplanen ble vedtatt i kommunestyret 18.6.2014. 
 
Prioritering av søknader om tippemidler: 

 Ås kommune oversendte 15.1.2015 prioritering av søknader om spillemidler for 2015 
til Akershus fylkeskommune.  Følgende anlegg er tatt med: 
Ordinære anlegg: 

- Ås idrettshall, rehabilitering 
- Ås tennisanlegg, rehabilitering 

Nærmiljøanlegg: 
- Ås rådhuspark, petanquebane 
- Brønnerud skole, skateboardanlegg 
- Ås tennisanlegg, minitennisbane 
- Fålesloråsen ballbinge 

 I denne saken har ikke Ås idrettsråd blitt involvert i prioriteringen, noe vi burde vært.  
 
Revisjon av kommuneplanens arealdel: 

 Idrettsrådet sendte 10.5.2014 uttalelse til kommunens "Planprogram for 
kommuneplan 2015-2027" etter forutgående høring til alle idrettslagene i kommunen.  
Vi fokuserte på underdekning av idrettshaller, prosesser for planlegging av nye 
anlegg og forslag til alternative lokaliseringer av anlegg. Se www.aasidrettsraad.no  

 
Forberedelse av lokalvalg 2015: 

 I samarbeid med Akershus idrettskrets, og etter samråd med idrettslagene i 
kommunen, utarbeidet Ås idrettsråd en brosjyre som ble distribuert til alle politisk 
partier i kommunen, med kopi til alle idrettslagene.  Her ble det fokusert på den store 

Idrettslag/klubb

Sum

tilskudd

kr 141 024

kr 19 072

kr 8 840

kr 280 049
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Nordby IL

Årungen Ro og Kajakklubb

Ås-NMBU Orientering

Ås Englegaard Rideklubb

Ås IL Fotball

Ås Squashklubb

Breivoll Sportsklubb Ishockey

Ås Turnforening

Norges miljø- og biovitenskaplige universitets Idrettslag

Ås Delta Handicapidrettslag

Årungen Ride og Kjøreklubb

Sunyata Aikido Dojo Ås

Aschehoug Hestesportklubb

Ås Bueskyttere

Ås IL

Ås Karate Klubb

Ås tennis- og badmintonklubb

Holstad IL

http://www.aasidrettsraad.no/
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underdekningen av idrettsanlegg i kommunen sammenlignet med andre kommuner i 
fylket.  Partiene ble anmodet å gå aktivt inn for følgende tiltak: 

o Ny stor idrettshall i Ås sentrum i samarbeid med idretten i Ås og Akershus 
fylkeskommune. (Her fokuserte vi spesielt på det store behovet, og den gode 
finansieringsmulighet som ligger i leieinntekter fra fylkeskommunen pga Ås 
vgs.) 

o Velge fleridrettshall fremfor gymsal ved utbygging av idrettshaller ved skolene. 
(Her fokuserte vi på at dette ikke nødvendigvis gir større utgifter for 
kommunen pga større tilskudd av tippemidler,- men at nytten for idretten er 
langt større ved en fleridrettshall.) 

o Avsette areal til ny svømmehall for Follo i kommuneplanen for Ås. 

 To fra styret (Anders og Magne) deltok på regional idrettsrådskonferanse 21.3.2015 
der hovedtemaet var valg 2015. 

 
Fleridrettshall på nye Solberg skole: 

 Idrettsrådet var aktivt medvirkende til at kommunestyret 27.5.2014 enstemmig vedtok 
å bygge ny fleridrettshall på Solberg skole i strid med rådmannens innstilling om å 
bygge gymsal. Idrettsrådet fikk bistand fra anleggskonsulenten i AIK for å frembringe 
statistikk og argumenter for fleridrettshall.  Dette ble brukt av partiene i debatten i 
kommunestyret. 

 Ås idrettsråd har siden gitt innspill til krav i arkitektkonkurransen, og senere deltatt 
aktivt i brukergruppe for videreutvikling av vinnerutkastet slik at anlegget blir best 
mulig tilpasset idrettens behov. 

 
Ny idrettshall i Ås sentrum?: 

 Idrettsrådet har tatt initiativ overfor kommunen for å få satt i gang planlegging av en 
ny stor fleridrettshall i Ås sentrum.  I tillegg til innspill til politikere i forbindelse med 
lokalvalg 2015 og innspill til kommunen i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanen, har vi også hatt flere samtaler med og innspill til kommunens 
politiske og administrative ledelse om dette.  Bl.a. i e-post 9.6.2014 som også ble 
sendt idrettslagene i kommunen. 

 
Ås fotballhall: 
Ås Fotballhall er bygget og driftet av Ås Fotball, men for en stor del finansiert av Ås 
kommune gjennom låneopptak. Planen har vært at Ås Fotball årlig skulle betale kommunen 
finanskostnader på kr 390000 årlig inntil gjelden var betalt.  Ås Fotball har satt av penger til 
dette siden 2012, men innbetaling er utsatt i påvente av avklaring med kommunen om det 
var mulig å finne en ordning som gjorde at kommunen slipper å betale tilbake 
momskompensasjon.  Etter å ha vurdert ulike løsninger, gjorde kommunestyret 22.10.2014 
vedtak som innebærer at Ås kommune står som eier av hallen, og at Ås Fotball slipper å 
betale leie, inkludert allerede avsatt midler. Ordføreren er av kommunestyret gitt fullmakt til å 
inngå bruksavtale for fotballhallen for perioden 2011-2020 der følgende legges til grunn: 
 

1. Hallen disponeres av kommunens skoler og barnehager, lag og foreninger 
vederlagsfritt. Rengjøring bekostes av brukerne.  

2. Åpnings- og brukstider administreres av fotballgruppa i Ås idrettslag.  

3. Fordeling av brukstid avgjøres inntil videre av ordfører etter at Ås idrettsråd har uttalt 
seg.  

4. Ordfører kan delegere tidsfordelingen.  
 

 Ås Idrettsråd har sammen med Ås Fotball og Ås IL deltatt i flere møter med 
kommunene forut for kommunestyrets endelig vedtak. Herunder drøfting av 
muligheter for å etablere et anleggsfond av midlene som Ås Fotball skulle betale til 
Ås kommune 
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 Idrettsrådet har i etterkant av kommunestyrevedtaket deltatt i møte med Ås Fotball, 
Ås IL, ordfører og økonomisjef for å drøfte avtale mellom Ås kommune, Ås idrettsråd 
og Ås Fotball om bruk av fotballhallen. 

 Det pågår fortsatt en prosess for å avklare avtale om bruk av hallen, inklusive kriterier 
for tildeling av halltid. Dette er ikke avklart, og må følges opp av nytt styre i 
idrettsrådet. Jf forslag til handlingsprogram. 

 Det har vært drøftinger om hvordan midlene som Ås Fotball har satt av/setter av som 
finanskostnader skal disponeres.  Herunder muligheter for etablering av et 
anleggsfond som kan benyttes til idrettsanlegg i kommunene.  Dette er ikke avklart, 
og må følges opp av nytt styre i idrettsrådet. 

 
Forslag til modulskole på grusbanen ved Ås stadion: 
Formannskapet behandlet 3.12.2014, som "hastesak", planer om å etablere en modulskole 
på grusbanen på Ås stadion slik at dette kunne fungere som skole i forbindelse med 
stengning av deler av Åsgård skole og for alle elevene på Rustad i forbindelse med 
utbygging/nybygging av denne.  Opprinnelig plan var at modulskolen skulle stå i ca 8 år. 
Saken var dårlig forberedt og idretten var ikke tatt med på råd før vi ble varslet få dager før 
behandlingen. Ås IL og idrettsrådets uttalelser ble forelagt formannskapet, som sendte saken 
tilbake til administrasjonen for ny utredning.  Planene vil medføre store konsekvenser 
spesielt for det store og gode kastmiljøet i Ås IL, men også for Ås Fotball. 

 Idrettsrådet har i etterkant av formannskapsmøtet deltatt i møte med Ås kommune 
sammen med Ås IL der idrettens syn ble fremlagt, og videre prosess ble drøftet. 

 Ås kommune sendte 24.2.2015 nytt forslag til alternative løsninger for elevene på 
Rustad skole ut på høring til bl.a. idrettsrådet og Ås IL.  Bruk av grusbanen er fortsatt 
kommunens prioriterte alternativ, men brukstiden er nå ca 2 år.  Saken skal opp i 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8.4.2014. 

 Idrettsrådets rolle i denne saken er å være kontaktledd mellom kommune og idretten, 
katalysator for å finne god løsninger og støttespiller til Ås IL   

 
Hallutvalget: 

 Hallutvalget (samarbeid kommunen og Ås IR) vedtok i juni 2014 tildeling av 
treningstid i kommunale idrettshaller (Åshallen, Nordbyhallen, svømmehallene i Norby 
og på Ås ungdomsskole) 

 
Aktiv på dagtid: 

 Idrettsrådets ansvar og roller for Aktiv på dagtid ble våren 2014 overført til Ås IL etter 
avklaring/avtale med Ås kommune, Ås IL og Akershus idrettskrets. 

 
Utmeldelser: 

 Breivoll Sportsklubb Ishockey er utmeldt av NIF. Klubben faller dermed utenfor 
kriteriene for tildeling av LAM midler for 2015. Søknad om tippemidler til 
ishockeyhallen på Vinterbro er også frafalt. 

 
Hva vi ikke har fått gjort (jf arbeidsprogrammet): 

 Revidere samarbeidsavtalen med Ås kommune. 

 Etablere samarbeid med NMBUI 

 Delta aktivt på folkemøter om kommuneplanen og arealplanlegging. 
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Oppsummering 

Styrets vurdering av aktiviteten: Vi er på riktig vei! 

Styret har avholdt 4 styremøter siden forrige årsmøte.  Ellers har mye av saksbehandlingen 
foregått på e-post. 
 
Vi opplevde i 2014 at kommunen i større grad enn de seneste årene, har benyttet 
idrettsrådet i ulike saker som angår idretten.  Men det gjenstår fortsatt en god del på at alle 
deler av kommunen kjenner til og benytter idrettsrådet som det bindeleddet det bør være 
mellom kommunen og idretten, og ikke minst som en idrettsfaglig kompetanse i saker som 
legges frem for politisk behandling. 
 
Idrettsrådet har i 2014 hatt betydelig innflytelse på flere saker som har vært til politisk 
behandling, og vi opplever å bli lyttet til.   
 
Idrettsrådet har hatt et tett og godt samarbeid med Akershus idrettskrets. Vi har hatt spesielt 
stor nytte av anleggskonsulenten, som både har deltatt i flere møter i Ås og bidratt med 
innspill på e-post, spesielt i flere av sakene som har vært til politisk behandling. 
 
Vi opplever fortsatt at mange av idrettslagene i liten grad benytter seg av idrettsrådet som 
kontaktledd mot kommunen og som støttespiller.  Men også her har det vært en positiv 
endring fra foregående år. 
 
 
Ås, mars 2015 
Styret i Ås Idrettsråd 
 
 
 
   
 
 


