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Forslag til 

Handlingsprogram for Ås Idrettsråd 

Mål:  

Ås Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Ås kommune. 

Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom idrettslagene, mellom lagene 

og Ås kommune og mellom lagene og idrettskretsen 

Prioriterte satsingsområder: 

- Barne- og ungdomsidrett 

- Rehabilitering og utvikling av gamle idrettsanlegg og utvikling av nye 

- Oppnå vekst i kommunale midler til idrett og friluftsliv 

- Dopingfritt idrettsmiljø 

 

1. Ås Idrettsråd skal bidra til økt forståelse for idrettens betydning og behovet for 

kommunal tilrettelegging hos politikere og administrasjonen ved å: 

a. Gjennomføre møter med politikere og administrasjon i kommunen 

b. Aktiv deltakelse på møter mellom lagene og kommunen 

c. Være aktiv høringsinstans i saker som gjelder idrettene og idrettsanlegg 

d. Være aktiv deltaker i utformingen av, og prioritering av tiltak i kommunale 

planer som berører idretten 

 

2. Ås Idrettsråd skal føre en tett dialog med medlemslagene og være en viktig 

støttespiller for disse gjennom å:  

a. Gjennomføre medlemsmøter/seminarer for å utvikle samarbeidet mellom 

lagene og Idrettsrådet 

b. Samarbeide med lagene om innspill til og utforming av kommunale planer 

som berører idretten 

 

3. Ås Idrettsråd skal sikre at kommunale og statlige tilskudd tildeles på en rettferdig 

måte gjennom å:  

a. Arbeide for å sikre gode forutsetninger og rammevilkår for idretten 

b. Vurdere kriterier og regler for kommunal tilskudd til lagene. 

c. Være kontrollinstans i forbindelse med kommunale og statlige tilskudd 

d. Arbeide for styrking av ressurstilgang til idretten innenfor kommunale 

budsjett/tildelinger. 
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Arbeidsprogram 2015: 

I 2015 vil Ås Idrettsråd: 

1. Forberede lokalvalget 2015 bl.a. gjennom å: 

a. Arrangere lokalt idrettspolitisk møte i Ås der alle partier inviteres. 

b. Arbeide aktivt inn mot partiene for å følge opp våre tidligere innspill til 

partiprogrammene (Bl.a. Idrettshall i Ås sentrum, fleridrettshaller ved 

skolene, areal til svømmehall). 

2. Være aktiv part ved revidering av Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 

a. Være pådriver overfor lagene til å komme med forslag 

b. Koordinere lagenes innspill til kommunen 

c. Følge opp idrettens prioriteringer overfor kommunens administrasjon og 

politikere 

3. Følge opp idrettens interesser ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2027 

a. Være aktiv høringspart ved offentlig ettersyn og seinere kommunal 

sluttbehandling av kommuneplanens arealdel (vår/sommer/høst 2015). Følge 

opp våre innspill til planprogrammet i 2014. 

b. Være aktiv deltaker på plan-/folkemøter når det blir arrangert. 

4. Etablere og holde vedlike gode forbindelser og kommunikasjonskanaler mellom 

idretten og kommunen 

a. Videreutvikle Idrettsrådet slik at det brukes aktivt av kommunale etater, bl.a. 

gjennom revisjon av samarbeidsavtalen med kommunen og møter/samtaler 

med ulike enheter/seksjoner. 

b. Bidra med faglige innspill og støtte til kommunen i saker som angår idretten 

og folkehelse. 

5. Være aktiv pådriver for at det ved oppgradering/nybygging av skoler velges 

funksjonelle fleridrettshaller fremfor gymsaler 

a. Delta aktivt i planleggingen av nye Rustad skole slik at det her velges/utvikles 

en funksjonell fleridrettshall.   

b. Følge opp arbeidet med detaljplanleggingen og utbygging av fleridrettshallen 

på Solberg skole. 

6. Bidra til å få på plass gode ordninger for Ås fotballhall 

a. Bidra aktivt til å få på plass en bruksavtale for Ås Fotballhall som ivaretar 

idrettens interesser 

b. Bidra aktivt til å få på plass gode kriterier og ordninger for tildeling av halltid. 

c. Bidra aktivt til å få på plass gode kriterier og mekanismer for bruk av midler 

som Ås Fotball opprinnelig skulle betalt til kommune for finansiering av 

hallen. 

 


