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Dialogmøte med idrettsrådet 
 

 
 
DATO:  

 
 
TID: 

 
 
STED: 

 
06.12.19 

 
13.00  -  15.00 

 
Store salong, Kulturhuset 

 
 
 

 
TILSTEDE: 

 
Firma/Organisasjon: 

Eyvind Høsteland Solbu Ås idrettsråd, leder 

Henning Sverdrup Ås idrettsråd 

Geir Åge Michelsen Ås idrettsråd 

Arne Storstrøm Norges håndballforbund 

Ola Nordal Ås kommune, ordfører 

Nils Erik Pedersen Ås kommune, kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 

Anette Bjerke Ås kommune, virksomhetsleder teknikk 

Camilla Sæbjørnsen Ås kommune, enhetsleder kultur, idrett og frivillighet 

Olaug Talleraas Ås kommune, enhetsleder kommunalteknikk 
 

 
 

SAK 
NR.: 

EMNE:  
 

 
ANSVAR 

 
TIDSFRIST 

1. Møte med håndballforbundet 

Håndballforbundet har et prosjekt for å se på status på anleggssiden 
opp mot folketall. Hva er status i dag og hvordan ser de for seg at det 
skal se ut på anleggssiden i 2030/2040. 

Ås kommune:  

Kommunale haller: 3 flater som det spilles håndball i. 
Idrettsanleggsregisteret er nok ikke oppdatert med tanke på 
flerbrukshallen på Rustad skole. Det er planlagt to haller til som skal 
stå klare til 2023. 

Håndballforbundet har estimert et behov for 6 haller til 2030 og 7 
haller til 2040.  

Hvert lag skal ha 2 timer treningstid i hallen, er det som ligger til 
grunn. 

  

2. Gjennomgang av forrige referat 

Referatet er gjennomgått og funnet ok. 

  

3. Revidere avtale for bruk av haller i skoleferier/Fordeling av halltid  
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Ønske om å kunne bruke hallflatene i skoleferiene (hovedsakelig juli), 
når det er ledig og ikke under vedlikehold. Ås kommune vil se på 
mulighetene for å åpne en flerbrukshall i juli. 

I tillegg er det ønskelig å få med fordeling av tid i gymsalene i 
hallutvalget sånn at man kan se alle hallflatene under ett. Dette 
organiseres i dag av skolene. En fra kultur må bli med i utvalget hvis 
dette gjennomføres. Ås kommune tar en runde på organisering av 
dette.  

I andre kommuner har de også webbooking for ledig tid utenom 
faste treningstider. 

Camilla/ 
Nils Erik 
 
 
Camilla/ 
Nils Erik 
 

4. Oppfølging av avtaler vedr. salg av reklameplass i idrettshaller og 
utendørs 

Status: 

Det nye klipssystemet i Ås-hallen fungerer veldig bra. Salget går ikke 
fullt så bra. 

Ås kommune skal ha kopi av avtaler som inngås. 

 
 
 
 
 
 
 
Camilla 

 

5. Svømmehall 

Ås IL og svømmegruppa i Ås IL ønsker en svømmehall i Ås, og de 
mener det er for lenge å vente til når man evt. får bygget en 
svømmehall ved ungdomsskolen. Samtidig er det utfordringer med 
finansiering av svømmehall på Langhus. Idretten har derfor sendt en 
forespørsel til kommunen med spørsmål om det er mulig at Ås 
kommune kjøper seg inn i den hallen på Langhus. 

Ås kommune ved ordfører tar en runde med ordfører i Nordre Follo 
om dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ola 

 

6. Kunstgress/kunstarena 

Det er behov for flere kunstgressbaner. Idretten har kommet med 
innspill i forbindelse med områdereguleringen i sentrum, men disse 
ble nedstemt i forbindelse med den politiske behandlingen av 
områdereguleringsplanen. 

Behovet for idrettsanlegg framover må ses på i forbindelse med 
rullering av kommuneplanen. Dette må være en del av utredningen i 
arbeidet med planen. Planstrategien skal høres på våren, og på 
høsten blir det en innspillsrunde. Her er det viktig at idretten 
kommer med innspill.  

  

7. Aktivitetskalender 

Camilla informerte om at det snart kommer en frivilligmelding ut på 
høring. Kommunen har en slags aktivitetskalender i dag, der er det 
mest kulturarrangementer som legges inn. Det er lite 
idrettsarrangementer der, og kommunen oppfordrer idretten til å 
bruke denne aktivitetskalenderen også, for å spre info om 
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aktivitetene/arrangementer som finnes. 

Ås idrettsråd tar opp behovet for aktivitetskalender, og i hvilken 
form, på sitt årsmøte i mars og spiller inn resultatet på neste 
dialogmøte. 

 
 
Ås 
idrettsråd 

8. Eventuelt 

Status tidsplan bygging av Åsgård skole og fjerning av modulskolen 

Tegninger nå. Må få ferdigstilt reguleringen nå etter at man finner ut 
hva man skal bygge. Deretter blir det forprosjekt. Da vil idretten bli 
involvert i forhold til idrettshallen. Deretter er det anbud 
(totalentreprise) og bygging. Forprosjektsfasen er viktig med tanke 
på involvering for å få et best mulig resultat. Idretten er veldig 
fornøyd med samarbeidet som var i forbindelse med bygging av en 
ny hall ved Åshallen, og ser fram til et godt samarbeid om 
flerbrukshall ved Åsgård skole også.  

Modulskolen: Tømmes for elever til sommeren 2023. Men, da skal 
Moerveien 10 (hvor kommunen har en del aktivitet) rives, og da kan 
det hende at modulskolen blir aktuelt areal.  Idretten er overhodet 
ikke fornøyd med at bruken av modulskolen stadig utvides og vil si 
tydelig fra om det når det kommer opp. 

  

9. Neste dialogmøte: Vår 2020 

Ås kommune kaller inn til møte.  

Innspill til saker sendes til Camilla. 

 
 
Camilla 

 

 

 
06.12.2019 Olaug Talleraas 
Dato:  Referent 
 
 
 


