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KOMMUNEVALG 2019

IDRETTEN I ÅS – HVOR VIKTIG ER DEN?
Hvilke politiske partier er mest opptatt av idrettens kår i kommunen vår? Ås Idrettsråd har gått gjennom
alle partiprogrammene for kommunevalget 2019. «Er man opptatt av at barn, unge og voksne kan drive
med organisert idrett i Ås kommune, så er det store forskjeller i ambisjonsnivået til de politiske partiene i
kommunen vår. Det er greit å vite før du avlegger din stemme», sier leder for Ås idrettsråd, Eyvind
Høsteland Solbu.
Organisert idrett er viktig for kommunen. Ingen annen organisasjon eller aktivitet engasjerer fler
mennesker i kommunen vår enn den organiserte idretten. Over 3500 små og store innbyggere er
registrerte brukere av det flotte, organiserte idrettstilbudet som klubber og frivilligheten i kommunen
tilrettelegger.
At flest mulig driver med idrett lengst mulig er også en gevinst til helsebudsjettet i kommunen. Aktive
innbyggere får en bedre helse - det kommer også kommunen til gode. I tillegg er idretten en viktig
arena for integrering og mangfold.
Men hvor opptatt er våre politikere av idretten i kommunen vår, og hvor langsiktige er de i sine planer
og visjoner? Og hvor synlig er idretten i de partiprogrammer som nå sirkuleres for å overbevise velger
om hvordan de bør stemme?
Ås Idrettsråd har tatt en titt på dette.
Investering er anerkjennelse
Idretten i Ås er drevet av frivillige. Massevis av engasjerte ildsjeler - foreldre, besteforeldre, tanter og
folk med idrettskompetanse byr generøst på sin egen tid for å tilrettelegge for at barn, unge og eldre
skal kunne drive med idrett. De er hjertet og dynamoen i alt vi klarer å skape av idrettstilbud i Ås. De
er vår viktigste ressurs.
Kommunens rolle er å tilrettelegge slik at rammene rundt, altså idrettsanlegg og fasiliteter muliggjør
og stimulerer til videre investering i frivillig arbeid for idretten i kommunen. Investering i nye anlegg,
vedlikehold eller oppgradering av eksisterende anlegg, er en direkte anerkjennelse av idretten og
frivillighetens betydning for kommunen.
Mangel på investering vil fort bli lest som det motsatte - mangel på anerkjennelse av de frivillige, og av
idrettens rolle og viktighet.
Var verst i fylket
Forutsetningen for å kunne tilby muligheten for å drive med organisert idrett så lenge som mulig, er
en kommune med politikere som ser verdien av å investere i idrettsanlegg. Ås kommune har med siste
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års opprustninger på Solberg og Rustad økt kapasiteten på idrettshaller. Med de
planlagte hallene ved Ås Videregående skole og Åsgård går vi fra å være «verst i
fylket» til å bli blant de bedre i fylket – dagens innbyggertall tatt i betraktning. Dette er bra!
Likefullt er det mye som gjenstår – blant annet når det gjelder kunstgress-baner og andre utendørs
treningsflater for ulike ballspill. Vi må også øke kapasitet på svømmehall i Ås sentrum, samt bedre
tilrettelegge for deltakelse i organisert idrett for rullestolbrukere og funksjonshemmede om vi mener
alvor med å si at idrett skal være for alle.
Utfordringer frem i tid
Dagens innbyggertall tatt i betraktning, og med de investeringer som allerede er bevilget, så er Ås
kommune ganske godt rustet.
Går det slik kommunen og de fleste partier forventer, så vil kommunens innbyggertall vokse de
kommende årene. Det vil skape økt press på de idrettsanlegg kommunen i dag har, og behovet vil
overstige kapasiteten.
Kort fortalt så må kommunen fortsette å bygge idrettshaller og investere i idrettsanlegg hvis de skal
kunne møte det økte behovet som følger av en forventet befolkningsøkning i kommunen de
kommende årene.
Hvis man legger til grunn at Ås Kommune er en kommune i vekst og det legges til rette for en
betydelig befolkningsvekst de neste 10-20 årene, så krever det også politikere som har visjoner og
planer som strekker seg ut over neste fireårs-periode i kommunestyret.
Idrett høyere opp på agendaen
For å synliggjøre Idrettens behov ovenfor politikerne, utarbeidet Ås Idrettsråd dokumentet «Status
Idrettsanlegg i Ås Kommune» som ble sendt til politikerne våren 2018. Videre fulgte Ås Idrettsråd opp
med Idrettspolitisk konferanse høste 2018 der alle politiske partier i kommunen var invitert. Vi har
videre fulgt opp de politiske partiene skriftlig i februar 2019, med en oppfordring om å sette idrett på
agendaen i kommunevalgkampen 2019. Det er viktig og ta tak i både der det presser mest akkurat nå,
samt planlegge for en anleggssituasjon som er tilpasset befolkningen om 20 år.
Ikke alle har fulgt denne oppfordringen.
Fra konkrete løfter til varm damp
Ås idrettsråd har gått gjennom alle partiprogrammene til lokallagene i Ås.
Sett med idrettens øyne er det er idretten gitt større plass i årets partiprogrammer, enn den var for
fire år siden. Likevel vil vi hevde at de fleste politiske partier i Ås har en vei å gå, om vi skal ta
partiprogrammene på alvor. Ikke fordi organisert idrett ikke er omtalt i partiprogrammene, men fordi
altfor mange partier i partiprogrammene vegrer seg for å bli konkrete i sine ambisjoner og løfter, og
heller velger å omgi seg med vage formuleringer og selvfølgeligheter.
Men det finnes noen unntak. Heldigvis.
Hovedfunn og våre betraktninger
Programmene er svært ulike i utformingen – noen ordrike, andre er kortere. Det viktige, slik Ås
Idrettsråd vurderer det, er innholdet – om det er konkret og etterprøvbart, og om det er langsiktig og
hensyntar fremtidige behov. Her er det store forskjeller.
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Noen hovedfunn kan vi dog spore.
1. Alle partier, utenom Arbeiderpartiet, er konkrete på at de ønsker å prioritere svømmehall i Ås
sentrum.
2. Ingen partier virker å se langt fremover, og planlegge med en befolkningsvekst og følgende
behov for ytterligere investeringer i idrettsanlegg.
3. Få partier virker å vektlegge den organiserte idrettens verdi i forhold til integrering,
inkludering og mangfold.
4. Enkelte partier er spesifikt opptatt av å sikre at alle, uavhengig av økonomiske forutsetninger,
kan delta i idrett og fritidsaktiviteter.
5. De fleste partiene er opptatt av friluftsområder, skiløyper og roanlegg.
Ås Idrettsråd vil med dette oppfordre alle som ser viktigheten av idrett, herunder idrettsforeldre,
idrettsbesteforeldre og alle idrettsinteresserte, til å lese de lokale partiprogrammene i sin helhet, og
selv gjøre seg opp en vurdering av hvilke partier som tar idrettens kår i Ås på alvor.
Og om idrett er viktig for deg – kanskje det er med på å påvirke din beslutning?
Vi ønsker alle innbyggere i Ås et godt valg!

På vegne av,

Ås Idrettsråd
Eyvind Høsteland Solbu – Leder
T: +47 415 32 323
M: solbu@industrifinans.no

DOKUMENTASJON:
Nedenfor følger avsnitt og utdrag fra partiprogrammene til partiene i Ås kommune som berører og
omtaler idrett.
Arbeiderpartiet:






Alle innbyggere skal ha muligheter for et aktivt, innholdsrikt liv. Det er det beste grunnlaget for god
fysisk og psykisk helse. Ås Arbeiderparti vil fortsette å styrke forebyggende arbeid, og legge til rette for
et sunt, godt liv i Ås.
Tilrettelegge for friluftsliv som fundament i kommunens helsefremmende arbeid for alle generasjoner
og i kommunens integreringsarbeid.
Styrke samarbeidet med idretten både for å sikre gode idrettstilbud til barn og unge, og for å ivareta
behovet for gode idrettsarenaer og god bruk av disse.
Bidra til å videreutvikle idretts- og kulturtilbud til barn og unge.

Høyre:
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Gode treningsmuligheter er viktige for en god folkehelse og idrettslagene utgjør et
viktig bidrag i forebyggende arbeid. Høyre ønsker å bygge flerbrukshaller både ved
Rustad og Åsgård skoler for at hallkapasitet skal styrkes. Åshallen dekker ikke behovet ved Ås
videregående skole og idrettsaktivitetene, og kommunen må finne en ny, tilfredsstillende løsning i
samarbeid med fylkeskommunen og idretten.



Høyre vil arbeide for at det bygges en ny svømmehall, gjerne i samarbeid med NMBU og idrettslagene
eller andre interessenter.



Høyre ønsker at idrettslagene i større grad må styre og drive idrettsanleggene.



Høyre vil fortsette samarbeidet med Skiforeningen om løypenettet.



Mange barn får i dag mangelfull svømmeopplæring. Svømmehallen ved Ås ungdomsskole har
uttjent sin tid, og Høyre vil arbeide for å bygge ny, tidsmessig svømmehall i sentrum.

Venstre:







Ås har et idrettstilbud som favner bredt. Det er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Venstre vil at
frivilligheten og idretten blir sett og hørt og at deres synspunkter blir vurdert ved planer og utbygginger.
Kommunen skal være på tilbudssiden overfor frivillige lag og foreninger og støtte opp om initiativer og
aktiviteter. Det skal være enkelt for frivilligheten å kontakte og samhandle med kommune
Kommunen tilrettelegger for organisert gaming og e-sport i samarbeid med f.eks ungdomsklubber og
frivillige lag og foreninger
Kommunen skal fortsette utbygging av haller og idrettsanlegg i tråd med befolkningsveksten
Kommunen skal støtte opp under utvikling av Årungen rostadion
Det skal jobber for at det bygges nytt svømmebasseng i Ås sentralområde

Fremskrittspartiet:




Anlegge blant annet en pentanque-bane ved kulturhuset.
Ås FRP vil at kultur og idrett skal være viktig i vår kommune.
Fullføre planleggingen av svømmehall i sentrum.

Senterpartiet:



Gi idretten i Ås mer oppmerksomhet fra kommunen.
Arbeide for fortgang i bygging av svømmehall ved Ås Ungdomsskole, uavhengig av utbyggingsplanen for
skolen.

Sosialistisk Venstreparti:



Styrke svømmeundervisningen – ja til en svømmehall i Ås sentrum.
Støtte lag og foreninger som bidrar til god integrering

Miljøpartiet De Grønne
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Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk aktivitet, stillhet,
ettertenksomhet, og inspirasjon til et mangfold av læring. Tilretteleggelse for
friluftsliv øker også folkehelseperspektivet. Friluftsliv og fysisk aktivitet har flere helsefremmende
aspekter og demper blant annet stress. Flere livsstilsykdommer og psykiske lidelser har en direkte
positiv effekt ved å være fysisk aktiv.



Idrett har stor interesse i Ås kommune og de fleste barn og unge i dag er involvert i en eller flere
fritidsaktiviteter eller idretter. Dette er viktig for å skape samhold, integrering, inkludering,
mestringsfølelse, samarbeid blant barn, unge, foreldre, voksne, studenter, pensjonister og nærmiljøer,
og ikke minst er det viktig for helseaspektet for det enkelte individ. Ås befolkningen blir kjent på tvers
av klassetrinn, skoler, jobbarenaer, lokalmiljøer, og det skapes engasjement i flere ulike grupper i
samfunnet. For å ivareta dette er det viktig med anlegg som kan brukes, både til trening, aktivitet og
kamper. Dette vil MDG Ås jobbe bevisst med i sin politiske agenda.



Støtte og oppfordre Ås turlag og andre frilufts- og idrettsorganisasjoner med sitt arbeid med merking,
vedlikehold, drift og informasjons om sti- og løypenettverket i kommunen.



At kommunen vår har en god dekningsgrads av flerbruks- og treningshaller for å imøtekomme skolenes
og idrettslagenes behov, i tillegg til andre aktuelle brukergrupper som lag foreninger, private grupper
og organisasjoner. Idrettshallene bør være finansiert basert på spillemidler, og at kommunen kan
samarbeide med andre aktører som NMBU, fylkeskommunen og andre
institusjoner/næringer/sponsorer for å få iverksatt bygging og finne egnede tomter.



Økt budsjettrammene til idretten slik at vi får mer miljøvennlige alternativer til kunstgress med giftig
gummigranulat Idrett



At Ås sentrum også har et 25-meterssvømmebasseng for å tilfredsstille ønsket nasjonalt nivå innen
svømmeferdigheter hos barn og unge. Svømmebassenget trengs både for opplæring i undervisning hos
sentrumsskolene, men også for befolkningen, lag, foreninger og organisasjoner for å holde et godt nivå
på svømmeferdighetene, livskvalitet, helsefremmende aktivitet, forebyggende trening og treningslokale
for hele året.



Legge til rette for flere skøytebaner som driftes av kommunen eller lokale lag eller foreninger.



Kreve utfasing av gummigranulat og andre miljøskadelige underlag på kunstgressbaner, lekeplasser og
skolegårder og finne gode miljøvennlige alternativer.



At barn og unge skal ha like muligheter på fritidsaktiviteter. For å motta kommunal støtte, skal
idrettslag og andre som tilbyr barne- og ungdomsaktiviteter tilby en 50 % lavere medlemskontingent for
barn og unge i lavinntektsfamilier.

Rødt





Idrett er også viktig for å skape sosialt felleskap, mestringsfølelse og bedre helse. Det skal være en
møteplass for alle, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Fysisk bevegelse og god fysisk form er
grunnleggende for menneskenes velbefinnende. For mange er det altfor dyrt å drive med organisert
idrett. Rødt vil jobbe for at alle skal ha lik mulighet til å delta - uavhengig av kjønn, økonomi, bosted,
alder og funksjonsnivå. Ungdom skal ha gode, gratis og rusfrie tilbud i nærheten av der de bor.
Vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg
Større svømmehall.
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Å subsidiere fritidsaktiviteter for barn under fattigdomsgrensen.
Økt støtte til frivillige organisasjoner som bidrar til å skape fritidstilbud i kommunen.

Kristelig Folkeparti:





Legge til rette for at barn får tilgang til det nye Fritidskortet slik at alle kan delta på fritidsaktiviteter
uavhengig av familiens økonomi
Samarbeid med og støtte til frivillig arbeid innenfor idrett, friluftsliv og kultur
Kunstisbane og svømmeanlegg i Ås sentrum
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