
 

    

   

 

 

Utkast til 
 

 

Handlingsprogram for Ås Idrettsråd 2020/2021 
 

Mål:    
 

Ås Idrettsråd skal arbeide for best mulige rammevilkår for idretten i Ås kommune. Idrettsrådet skal skape 

arenaer og fostre samarbeid mellom idrettslagene, Ås kommune 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 (etter ønske fra medlemmene)  

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 kommunale 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.   
 

  



 

    

   

 

Arbeidsprogram 2020 - 2021:   
 

I 2020-2021 vil Ås Idrettsråd:   

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

a.    Følge opp idrettens prioriteringer overfor kommunens administrasjon og  

politikere   

b.   Sammen med kommunen utarbeide et skriv til idrettslagene om hvordan  

prosessen er og hva en søknad skal inneholde.  

2.   Etablere og vedlikeholde gode relasjoner 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.  

  

3.   Tilrettelegge for at klubber og lag i kommunen får tilført, eller tilgang på,  

kompetanse, som gjør det enklere å jobbe strukturert for å sikre et dopingfritt og rent 

idrettsmiljø. 

  a.  Arrangere møter og/eller seminarer  

  b.  Dele informasjon eller programmer fra sentrale idrettsorganer.  

   

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

funksjonelle fler-idrettshaller fremfor gymsaler   

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

en funksjonell fleridrettshall.     

b.   Følge opp arbeidet med detaljplanleggingen og utbygging av fler-idrettshallen  

på Åsgård Skole   

5.   Videreformidle idrettspolitisk dokument til nye politikerne i Ås  

a.   Inneholdende behovene til idrettsanlegg de neste 5 – 10 årene.  

b.   Behovene skal ses i sammenheng med befolkningsveksten i perioden.  

6.   Følge opp Ås kommune og fylkeskommunen.  

a.   Følge opp Ås Kommune og Fylkeskommunen vedrørende ny fleridrettshall ved Åshallen.   

7.    ÅS IL friidrett og modulskolen 

a. Følge opp arbeidet med tilrettelegging for Ås IL friidrett i forbindelse med modulskolen 

på Ås Stadion 

8. Areal til idrett i forbindelse med utvikling av nye boligområder 

a. Være en pådriver for at administrasjonen og politikere i Ås kommune bør stille krav til 

utbyggere om at areal må avsettes og utvikles til idrett i forbindelse utbygging av nye 

boligområder 

 
 

 


