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1. Innledning
1.1 Formålet med planen
Askøy kommune har utarbeidet Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv for 2014 –
2025, vedtatt i Kommunestyret den 20.02.2014 i sak 20/14. Arbeidet med temaplanen kom i
gang som en følge av dette. Planen erstatter tidligere Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet, 2010.
Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019 er et strategisk plandokument
som skal ligge til grunn for videre planlegging av idretts- og friluftsanlegg og prioritering av
tiltak i planperioden. Planen skal synliggjøre og samordne kommunens og frivillighetens
innsats for å tilrettelegge for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Handlingsplan for anlegg og
områder rulleres årlig. Det er et krav fra kulturdepartementet at alle kommuner skal ha en plan
for idrett og fysisk aktivitet som grunnlag for tildeling av spillemidler.
Planen er godkjent i utvalg for oppvekst og levekår - sak 111/15, 30.9.2015, og i
Kommunestyret - 29.10.2015 i sak 136/15.
Vedtak:
Askøy kommunestyre vedtar, Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019.
Det inkluderes en setning i avsnitt 7.2 Økning av behovet for arealet til fysisk aktivitet i skolene:
På grunn av nye kompetansekrav for svømming i læreplan for kroppsøving, øker behovet for et
nytt 25-meters basseng på Askøy.»
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1.2 Medvirkning
I planprosessen er det lagt vekt på medvirkning fra lag og organisasjoner. Det ble sendt ut
brev til alle registrerte idrettslag og foreninger i Askøy kommune. Askøy idrettsråd (IRA) har
medvirket i utformingen av planen gjennom samtaler og 4 møter. IRA har levert skriftlige
merknader som er vedlagt.

2 Føringer for planarbeidet
2.1 Statlige Føringer
-

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020)(Utgitt av Miljøverndepartementet,
08/2013).
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er det et mål om at det skal stimuleres til
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i alle landets kommuner, med
målsetning om at flest mulig av landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste
friluftsområder innen 2018.

-

Stortingsmelding 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen, God helse – felles ansvar
Meldingen sier blant annet at regjeringen vil satse på friluftsaktiviteter som
lavterskeltilbud i folkehelsearbeidet.

-

Stortingsmelding 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
Meldingen viderefører mye av det grunnleggende i norsk idrett og hovedvisjonen «idrett
og fysisk aktivitet for alle». Kjernen i dette er at virkemidlene som benyttes,
spillemidlene, skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i
idrett og drive egenorganisert fysisk aktivitet.

-

Spillemidler til aktivitetsformål
Kulturdepartementet gir rammetilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). I tillegg deles det ut midler til integrering av
funksjonshemmede, forskning og utvikling og anti-dopingarbeid. Støtte til lokale lag og
foreninger gis via idrettsrådene i kommunene, og er basert på antall innbyggere og
rapportert aktivitet. Fra 2003 har det også vært tildelt spillemidler til utstyr. Det finnes
også midler til fysisk aktivitet som tildeles fra Helsedirektoratet via regionale partnerskap
for folkehelse.
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-

Statlig anleggspolitikk
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet,” (Kulturdepartementet)
www.idrettsanlegg.no

-

Kompensasjonsloven § 3Merverdiavgift og idrettsanlegg
Kommunen kan som hovedregel søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift (mva)
for anskaffelses- og driftsutgifter til idrettsanlegg.

-

Veileder: Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet fra Kultur- og
kirkedepartementet
Føringer for forankring av anlegg det søkes om spillemidler til

-

Nasjonal transportplan 2010- 2019
Inneholder sykkel- og gåstrategi.

-

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (rapport Is 2170,
Helsedirektoratet).
Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert
virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander.

-

Læreplan i kroppsøving, Kr 01-03, Utdanningsdirektoratet
Stiller blant annet krav om svømmeopplæring og friluftsliv/idrettsopplevelser.

2.2 Regionale føringer
-

Flere levekår for alle: Regional plan for folkehelse i Hordaland 2014-2025
Planen skal bidra til et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i kommunene,
fylkeskommunen og statlige organ.

-

Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2008 -2012.
Hovedmålet er at flest mulig skal kunne være aktiv hver dag nær der de bor.

-

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025
Planens visjon er: «Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede».

-

Kartlegging og verdsetting av regionale friluftsområde i Hordaland (2008).
Askøy kommune skal videreføre, og oppdatere arbeidet i 2015 slik at man får en samlet
plan for verdivurdering av friluftsområder i kommunen.

2.3 Kommunale føringer
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-

Kommuneplanens samfunnsdel 2015- 2030.

-

Kommuneplanens arealdel 2012- 2023

-

Kommunedelplan Kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025

2.4 Hva forteller tall og statistikk
Ved idrettsregistreringen pr. 31.12.2013 var det 208.476 medlemskap i 1100 idrettslag i
Hordaland. Vi registrerer at medlemstallet øker år for år. Dette viser at idrettslagenes
aktivitetstilbud oppfattes som attraktive. Økende medlemstall gir samtidig utfordringer i form
av eksempelvis økt behov for tilgang til idrettsanlegg.
Høyest deltagelse i organisert idrett på Askøy, finner vi i aldersklassen 6-12 år for både gutter
(98 medlemskap pr. 100 innbygger) og jenter (84 medlemskap pr. 100 innbygger). Figur 1
viser at det oppstår ett vesentlig frafall etter hvert som barna blir tenåringer, og frafallet
fortsetter utover i ung voksen alder. Videre ser vi at guttene utgjør en vesentlig høyere andel
av idretten en hva som er tilfelle for jentene. Dette gjelder for alle årsklasser med unntak av
aldersgruppen 0-5 år.
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Figur 1: Antall medlemskap i lag tilsluttet Askøy idrettsråd, pr. 100 innbygger i Askøy
kommune. Fordelt på kjønn og ulike aldersklasser (gjennomsnitt av registreringer for både
2012 og 2013). Kilde: Askøy kommune – Avd. for Kultur og Idrett

3 Idrett
3.1 Status
Norges idrettsforbund (NIF) er landets største frivillige barne- og ungdomsorganisasjon. NIF
har registrert 8155 medlemmer tilknyttet idrettslag tilhørende Askøy kommune pr.
31.12.2014.
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Idrettsrådet i Askøy ble stiftet 11.12.68 og er Norges eldste idrettsråd, 47 lag er tilknyttet pr.
2015. I tillegg har vi Herdla skytterlag og Askøy skytterlag som er tilknyttet Det frivillige
skyttervesen (DFS). Det finnes også egenorganiserte grupper av barn og ungdom.
Det er registrert 192 eksisterende anlegg på Askøy (2015) i idrettsregisteret til
Kulturdepartementet. Ved etablering av nye offentlige bygg og anlegg bør det planlegges for
sambruk og flerbruk.
Det er ønskelig at nye idrettsanlegg samlokaliseres med skole. Det er 4 idrettshaller i Askøy:
Askøyhallen, Askøy forum, Hop hallen (ferdigstilles 2015) og Fauskanger skoles idrettshall.
Askøy idrettsråd trekker frem idrettsforbundets anbefaling om at det bør finnes en idrettshall
med flate til minst en håndballbane pr 5000 innbyggere, og en svømmehall pr 10.000
innbygger.
I kulturmeldingen som ble lagt frem våren 2013 varsler staten at kommunene i fremtiden kan
pålegges, å sørge for lagerplass til lag og foreningene.
Askøy kommune har en handlingsplan knyttet til anlegg for Idrett og friluftsliv.
Handlingsplanen rulleres årlig av en politisk oppnevnt prioriterings-komite. Handlingsplanen
bygger på innkomne innspill fra idrettslagene og prioriteringskomiteens innstillinger.
Prioriteringskomiteens innstilling blir gjennom saksfremlegg behandlet og vedtatt i utvalg
oppvekst og levekår.

3.1.1

Drift av idrettsanlegg
Askøyhallene KF har ansvar for drift av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy Terapibad. I
dette inngår daglig renhold, vedlikehold og tilsyn, samt all utleie/administrasjon og
treningstidstildeling. Videre har Askøyhallene KF ansvar for drift og vedlikehold av
Ravnanger idrettspark med friidrettsanlegg og fotballbaner samt 7 andre fotballbaner i
kommunen.

Det er et opparbeidet en god ekspertise i vedlikehold og arbeidet rundt disse anleggene som
gjør at en får maksimal brukstid på anleggene. Kompetansen er godt verdsatt av idrettsrådet
og berørte lag i Askøy.
Askøyhallene KF mottar årlig fast tilskudd fra Askøy kommune.
Det er inngått driftsavtaler mellom Askøy kommune og Askøy FK, Apollo, Erdal IL,
Vestsiden-Askøy IL, Follese FK, Ask FK, Nordsiden IL, Ravnanger Idrettspark, totalt 16
anlegg. De fleste avtalene har utløpsdato i år 2021/23. Inngåtte avtaler med lagene vil
revideres ved avtaleperiodens utløp.
Idrettslag / klubber står fritt til å avtale drift av egne anlegg med Askøyhallene KF – herunder
kostnader. Det etableres en saksgang rundt spillemiddelsøknader, der forespørsel om
fremtidig drift av anlegg skal være avklart innen 1.12.gjeldende søknads år.

7
3.1.2















3.1.3





Utfordringer

Få enklere saksbehandling knyttet til etablering av idrettsanlegg.
For lite hallkapasitet i forhold til måltallet, en hall per 5000 innbyggere.
En omfattende rehabilitering av kunstgress-banene og idrettshallene på Askøy.
Avsette og sikre store nok arealer til idrettsformål.
Få forvaltning og drift av nye og eksisterende idrettsanlegg lagt til Askøyhallene KF.
Tilskuddsordninger knyttet til anleggsutbygging
Lag og foreninger opplever for lang nedbetalingstid i kommunal medvirkning ved
bygging av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg.
Opprettholde og øke kommunens andel på 1/3 ved spillemiddelfinansierte anlegg,
ordinær ordning.
Endringer i overføringer fra Staten er gjenstand for usikkerhet gjennom
fordelingsnøkkelen for spillemidler.
Å skaffe ekstern finansiering ved anleggsutbygging.
Bassengkapasitet (et 25m basseng pr 10 000 innbyggere) – ref. anbefaling fra Norges
Svømmeforbund)
Økt tilflytting øker gap mellom idrettskapasitet og behov
Rekruttering av frivillige til å drifte klubber og lag
Større deltagelse på «Idrettens dag»
Muligheter:

Utvikle bedre saksbehandlingsrutiner ved planlegging og etablering av nye
idrettsanlegg.
Få bygget flerbruksanlegg som utformes som møteplasser ved alle skoleutbygginger.
Spesialtilpassede uteanlegg må etableres.

4 Friluftsliv
4.1 Status
Kommunen ønsker å sikre friluftslivsinteresser og har i dag særlig fokus på tre prosjekter;
Siglingavatnet friluftspark, Askøy på langs og Herdla fort.
Siglingavatnet friluftspark utvikles med turveier, lysanlegg, turstier og vandringsvei for
sjøørret.
Askøy på langs er en sammenhengende tursti fra sør til nord og utvikles i samarbeid med
Askøy Turlag, Ask friidrett og Askøy Orienteringslag.
Herdla er et viktig turmål og en regional reiselivsdestinasjon. Ved Herdla fort har kommunen
etablert et friluftsområde med ulike opplevelseskvaliteter.
Det arbeides kontinuerlig med å opprette og vedlikeholde nærturterrenget i kommunen. Det er
satt opp skilt og tilrettelagt mange stier i samarbeid med velforeninger, lag og enkeltpersoner.
Det samarbeides med Bergen og Omland friluftsråd (BOF) som har ansvar for 21
friluftsområder i Askøy kommune.
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Kommunen arbeider med å sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. En av
oppgavene er å fjerne stengsler i strandsonen. I tillegg samarbeider kommunen med
velforeninger om å anlegge nye friluftsområder knyttet til sjø. Det arbeides også med å
opprette 4 båtramper for allmenn bruk i nord, øst, vest og sør på Askøy. Kommunen eier 17
kommunale kaier som er aktuelle for bruk til friluftsliv på sjøen.

4.1.1












4.1.2





Utfordringer

Stimulere til at folk bruker naturen til rekreasjon og fysisk aktivitet.
Få etablert lysløypen Siglingavatnet – frilufts-parken på Askøy.
Ferdigstille arbeidet med turstien ”Askøy på langs”.
Utvikle Herdla fort friluftsområde med flere friluftsaktiviteter.
Få bygget opp et lager av idrett og friluftsutstyr for utlån.
Utvikle campprosjekter som Camp Herdla, skoleturer, overnattingsturer.
Få sikret og utviklet friluftsområder tilknyttet vann.
Ferdigstille båtramper.
Vedlikeholde etablerte turstier.
For lite verktøy og maskiner til bruk i etablering og vedlikehold av friluftsområder.

Muligheter:

Utvikle Herdla fort friluftsområde med flere friluftsaktiviteter.
Bygge opp et lager av idrett og friluftsutstyr for utlån.
Videreutvikle campprosjekter lagt til Herdla fort.

5 Fysisk aktivitet
5.1

Status

Askøy kommune har en stor kystlinje. Kommunen har en viktig oppgave i å ivareta
tilgjengelighet i strandsonen. Strandsonen utgjør i seg selv en arena for friluftsliv og fysisk
aktivitet. Det vil være viktig for Askøy kommune å arbeide for at lov om allmenn ferdsel kan
holdes i hevd, tilrettelegge og tilgjengeliggjøring kystlinjen for innbyggere, turister og
hyttefolk.
Askøy har også et uutnyttet potensiale for fysisk aktivitet og friluftsliv i marka. Ved relativt
enkle grep kan marka tilrettelegges med et sammenhengende stinett, bedre adkomstanlegg,
flere turmål, og informativ skilting. Dette kan bidra til å få flere folk ut og i aktivitet. Askøy
på langs ble åpnet i 2013.
Det er et statlig mål at flere skal sykle og gå. Både med tanke på mulighet for å ta tilbud aktivt
i bruk, og mulighet for miljøvennlig transport er det viktig å planlegge infrastrukturen slik at
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idrettsanlegg, friluftsområder, nærmiljøanlegg og aktivitetsplasser er i trygg gå/sykkelavstand fra der folk bor. Det bør satses på turstier, gangveier og sykkelvei i, rundt og
mellom tettsteder/- ene, og idrettsanlegg/friluftsområdene.
Det er pålagt i plan og bygningsloven at det skal tilrettelegges for aktivitetsarealer i
boligområder. I retningslinjene pkt 3.3.1 i utfyllende bestemmelser og retningslinjer fra
Kommuneplanens arealdel står det:
«I Askøy skal det avsettes areal til mindre aktivitetsområde innen 50 m gangavstand,
næraktivitetsområde innen 150 m avstand, og større aktivitetsområdes innen 400 m avstand
fra hver bolig.»
Det er et mål at skolene skal tilrettelegges for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. For å få
til dette er fysisk tilrettelegging av nærområdet til skolene viktig. Uteområdene skal ha god
Standard og oppmuntre til fysisk aktivitet. I tillegg til gode aktivitetsområder, vrimleareal og
tilgjengelighet til turmål, er ulike nærmiljøanlegg en mulighet. Det skal også være mulig å gå
eller sykle til skolen.
5.1.1







5.1.2

Utfordringer

Nye skoler er for lite utviklet som møteplasser.
Nærmiljøanlegg i boligområder er lite tilrettelagte og mange trenger å bli rehabilitert
til et mer tidsriktig uttrykk.
Gang- og sykkelveier er for lite utbygd.
Spillemiddelordningen er for lite benyttet i utforming og bygging av arealer knyttet til
fysisk aktivitet i skolene.
Ved alle skoleutbygginger skal en vurdere bygging av idrettshall og anlegg tilrettelagt
for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser.
Avsatte friarealer i boligområder utnyttes og utvikles tidsriktig.
Muligheter: Skoleutbygging og nærmiljøanlegg

Det er i dag etablert et samarbeid med skolene gjennom eiendomsavdelingen, og Foreldrenes
arbeidsutvalg (FAU) for å oppgradere og videreutvikle aktivitetsarealene på skoleområdene.
Det er viktig at arealene og utformingen tilfredsstiller kravene for å motta spillemidler. Dette
tilbudet gis også til velforeninger og borettslag som ønsker å forbedre aktivitetsarealene sine.

6 Samhandling og inkludering

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser,
for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Virkemidlene
er fysiske løsninger som kan brukes av alle. Et samfunn uten barrierer er en forutsetning for å
kunne delta i utdanning, arbeidsliv, kultur, idrett og sosialt liv. Gjennom de sju prinsipper
bidrar universell utforming til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og hindre
diskriminering.
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6.1 Aktiviteter for flerkulturelle
Det er i dag et samarbeid med andre avdelinger og frivillige lag i Askøy kommune i arbeidet
med å integrere flerkulturelle i idrett og friluftsliv. Det samarbeides spesielt med flyktning
tjenesten, Idrettsrådet (IRA) og voksenopplæringen.
Dette gjelder spesielt for aktivitetsuken på Herdla fort og prosjektet ”Aktiv saman” initiert av
Hordaland Fylkeskommune.
6.2 Samhandling med avdeling rus og psykiatri
Askøy kommune har siden 2013 hatt ansvar for å gjennomføre Camp Herdla - for psykisk
helse i Hordaland. Det foregår et tett samarbeid mellom avdeling for Psykiatri og rus og
avdeling kultur og idrett gjennom hele året. Det er etablert en aktivitet/frilufts gruppe som har
ukentlig program med Herdla fort som base.

7 Satsingsområder Idrett
7.1 Lokalisering av anlegg
Idrettslag har historisk sett blitt opprettet der folk bor. Noen har store nedslagsfelt for
medlemmer mens andre konkurrerer om medlemsmassen. Anlegg skaper aktivitet - det er
registrert 192 eksisterende anlegg på Askøy (pr 29.5.15) i idrettsregisteret til
Kulturdepartementet. Mange av disse anleggene har mottatt spillemidler for å bli realisert.
Samlet oversikt finnes på www.idrettsanlegg.no.
Dagens anlegg videreføres mens fremtidige rehabiliteringer/nye anlegg bør debatteres med
hensyn til plassering.
I gjeldende kommuneplan 2012- 2023, arealdelen er det lagt til grunn at Askøy kommune har
5 sentrale lokal sentre i tillegg til 2 handelssentre. Disse er Kleppestø(sentrum og regionalt
senter), Strusshamn, Florvåg, Ravnanger og Fromreide i tillegg er Juvik og Askøy senter også
vist som lokalsentre, men blir behandlet som handelssentre.
En sentralisering av større idrettsanlegg/idrettsparker vil forsterke og bygge oppunder senter
tankegangen. Vi har allerede i dag delvis sentral anlegg ved Ravnanger, Strusshamn(Skogen)
og i Kleppestø (Myrane). Fremtidige anlegg bør derfor komme ved Fromreide og
Strusshamn. Strusshamn bør få en idrettshall i forbindelse med skoleutbygging i «Skogen».
Fromreide har arealer til etablering av en idrettspark med hall og utendørsanlegg samlet. En
fremtidig Florvåg dekning kan løses ved å vurdere områdene Bergheim alternativt Askøy
senter. Fremtidsutviklingen vil gjøre at «bygdene» Kleppestø, Florvåg, Erdal, vokser i
hverandre noe som kan utløse et felles kompleks for haller i forbindelse med fremtidig Askøy
senter/Kleppe skole utbygging. Fotballanlegg legges til Bergheim og Steinrusten.
Askøy idrettsråd ber om at det avsettes areal i direkte tilknytning til idrettsanlegg, i de 5 senter
områdene som ble stadfestet i senterstrukturplanen for Askøy i 2006, med tanke på fremtidig
utvikling av idrettsparker.
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7.2 Økning av behovet for arealer til fysisk aktivitet i skolene.
Skolebruksplanen har beskrevet et behov tilsvarende ordinære gymsaler samt idrettshall
(volleyballstørrelse) på de største skolene (B600 skoler). Utdanningsdirektoratet har for
skoleåret 2014/15 satt årstimetallet for kroppsøving til å være 478 timer for barnesteget og
228 timer for ungdomssteget. Timene er regnet som 60 minutter. I skolen er det lovpålagt
med fysisk aktivitet i tillegg til faget kroppsøving for elever på 5-7 trinn, til sammen utgjør
dette 76 timer. Dersom dette videreutvikles - for eksempel ved innføring av heldagsskole-vil
anleggsbehovet på skolene forventes å øke.
Fra og med skoleåret 2014-2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha 57 timer valgfag hvert
år, totalt 171 timer over tre år. Askøy kommune innfører valgfaget- Fysisk aktivitet og helse- i
ungdomsskolene, dersom mange nok elever velger det.
Gymsaler er viktige anlegg for trening og annen fysisk aktivitet, men tilfredsstiller normalt
ikke idrettens krav til konkurranse anlegg. Det finnes idrettshall(volleyballstørrelse) på en
barne- og ungdomsskole. Ordinær idrettshall(håndballhall)ved 2 ungdomsskoler, de
resterende 15 skolene benytter gymsaler. Gymsalene benyttes av skoler og barnehager på
dagtid, og av idretten på kveldstid.
«Møtebehandling i Kommunestyret - 29.10.2015 i sak 136/15.
Vedtak:
Askøy kommunestyre vedtar, Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019.
Det inkluderes en setning i avsnitt 7.2 Økning av behovet for arealet til fysisk aktivitet i skolene:
På grunn av nye kompetansekrav for svømming i læreplan for kroppsøving, øker behovet for et
nytt 25-meters basseng på Askøy.»

7.3 Kunstgressbaner i Askøy
I Askøy er det etablert 9stk 11er kunstgressbaner, 4 stk 7er samt at det er 15 ballbinger, og 3
stk 5er- baner med kunstgress. Totalt 31 kunstgressflater.
Askøy kommune er av den oppfatning at vi nå nærmer oss et metningspunkt for anleggelse av
nye kunstgressbaner. Alle større idrettslag med fotball som aktivitet har i dag sin egen bane.
Det er lite trolig at det kommer ny etablering av fotballklubber til øyen men dagens klubber
vil ha behov for å øke sitt bane antall.
Det vil i planperioden bli aktuelt for Erdal Il, Askøy fotballklubb, Ask fotball og Nordsiden Il
å se seg om etter andre/større arealer for å dekke sine anleggsbehov. I den forbindelse bør
man legge disse anleggene opp imot lokal senter tankegangen fra senterstrukturplanen 2006.

7.4 Svømmehall/badeanlegg
Askøy kommune har i dag en svømmeklubb tilknyttet idrettsrådet, det er også utøvere med
tilknytning til Askøy i Vestkantsvømmerne.
Behovet for svømmeanlegg ligger både i skoleverkets planer og som en «livreddende»
oppgave.
Det er ønske om å få etablert et nytt svømme/badeanlegg. Det er fremlagt politisk en
skisserapport idrettshall m.m Myrane, Kleppestø, revidert 16.8.2011.
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IRA vil arbeide for å realisere en ny svømmehall på Askøy.

7.5 Areal til seiling
I forbindelse med regulering «Hanøytangen» er arealet, der Askøy seilforening har sin
Hovedbase, under press. Det er derfor viktig å finne gode løsninger som sikrer inn/ut
seilingsleden samt treningsarealet i Hauglandsosen.

7.6 Drift av idrettsanlegg
Driftsoppgavene på kommunale anlegg utføres av Askøyhallene kf. Avtalen mellom
kommunen og Askøyhallene kf må reforhandles og videreføres utover dagens avtale som
utgår i 2015.

7.7 Rehabilitering av anlegg
Askøyhallen med basseng melder om rehabiliteringsbehov/nytt anlegg. Idrettsrådet ber om at
rehabiliteringen settes på prioritert plass i handlingsplanen.
Askøy forum har behov for rehabilitering av idrettsgulvet i planperioden.
Kunstgressbaner tåler en stor slitasje, banene på Askøy har vært godt drevet gjennom avtalen
med Askøyhallene kf og behovet for rehabilitering av den enkelte bane ser ut til å kunne
strekkes utover NFF`s anbefaling på 10 år. Askøy kommune har anlegg som i dag er fra 2004.

7.8 Nærmiljøanlegg ved skoler/barne-ungdoms-videregående skoler med
spillemidler.
Skolebruksplanen fra 2013 legger opp til differensiert rehabilitering/nybygg av skoler.
Skolene har behov for gode, aktivitetsskapende anlegg, for variert idrett og fysisk aktivitet.
Skoleutbyggingen gir rom for å utvikle nye arenaer for fysisk aktivitet.
I forbindelse med skolen bør det bygges idrettshall, i tillegg skal uteområdene tilrettelegges
for aktivitet. Idrettslag og andre foreninger har meldt inn sine behov for at nye haller
tilrettelegges for variert aktivitet, skoleutbygginger i lokalsenterområdene bør ha idrettshaller
med håndballflater som vedtak.

8 Satsingsområder Friluftsliv
8.1 Tilrettelegging i marka
Askøy har et uutnyttet potensiale i marka som arena for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Ved hjelp av enkle tiltak kan det etableres sammenhengende stinett for gangtur, sykkel og ski.
Allmenn ferdsel i marka skal holdes i hevd. Det er behov for tilrettelegging slik at
funksjonshemmede kommer forbi bommene på vei inn i friluftsområdene. Informasjonsskilt
og etablering av enkle turmål/rasteplasser vil kunne bidra til å styrke opplevelsen.
Det er behov for et digitalt fritidskart med ulike kartlag for å synliggjøre mulighetene i marka.
Klatrefelt, fiskeplasser, bademuligheter og stier bør synliggjøres.
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Følgende innfallsporter til friluftsområder benyttes i dag: Haugland, Bergheim, Skogen
(Follese fk sitt fotballanlegg), Lien i Ask, Ravnanger idrettspark, Nordre Haugland, Herdla
fort.
I reguleringsplan arbeidet bør etableres innfartsparkeringer til marka ved Skogen, Bergheim,
Haugland, Ask og Nordre Haugland, Herdla.

8.2 Tilrettelegging ved strendene
Et av Askøys store fortrinn med hensyn til vekst, utvikling og boglede er tilgang til sjøen.
Tilrettelegging av strandsonen er viktig. Allmenn ferdsel langs sjøen skal holdes i hevd.
Askøy kommune kan videreutvikle og tilgjengeliggjøring strandsonen som en viktig arena for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Sjøen brukes til sjøsport, men også til uorganisert aktivitet, som bading, padling, kiting og
dykking. Askøy kommune er tilsluttet Bergen og Omland friluftsråd(BOF) som forvalter 24
friluftsområder.

8.3 Herdla fort
Tyskerne bygget et kystfort på det strategiske plassen på Herdla ved innløpet til Hjeltefjorden.
Etter krigen tok det norske forsvaret i bruk og utviklet fortet. Omstruktureringen av forsvaret
førte til at Herdla fort ble avviklet. Mesteparten av området ble kjøpt av Miljødirektoratet,
mens Askøy kommune sikret seg selve leirområdet med tilhørende bygninger. Fremdeles
besitter Forsvaret 68 mål av det totale arealet på 278 mål. Men også dette området er
tilgjengelig for allmenheten.
Askøy kommune, som forvalter området, legger opp til at fortet skal være et sted for et
mangfold av aktiviteter. Mye av infrastrukturen er på plass og flere frivillige lag og en
kommersiell aktør har etablert seg innenfor de spennende rammene som fortet gir.
I den oppdaterte forvaltningsplanen for Herdla fort er det vektlagt at både turveier og
aktivitetstilbud i så stor grad som mulig skal ha universell utforming. Aktuelle tiltak er
informasjonstavler, opparbeiding av aktivitetsområder, formidlingsplasser, grillplasser,
adkomstvei og parkingsplass, turveier og tursti, fiskeplasser, teltplasser, tiltak for personer
med nedsatt funksjonsevne, badeplass, toalett, formidling av kulturminner, rydding av skog
og tilplantning noen steder.

8.4 Siglingavatnet-Friluftsparken på Askøy
Det er et politisk ønske i Askøy kommune om å legge til rette for turgåing på Askøy.
Kommunen ønsker med ulike tiltak å kunne få folk flest til å benytte seg av den fine naturen
og være i mer aktivitet enn det mange er i dag. Formannskapet nedsatte i sak100/10 en
administrativ arbeidsgruppe som fremla en tiltaksplan med arbeidstittel « Siglingavatnet –
friluftsparken på Askøy».
Tiltaksplanen omfatter mange ulike tiltak som kan gjøres i og rundt Siglingavatnet for å øke
de friluftsmessige, naturmessige og kulturelle opplevelsene for de som oppsøker dette
området.
Arbeidet har stoppet opp i påvente av økonomiske og administrative beslutningen omkring
tiltakene.
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8.5 Askøy på langs
”Askøy på langs” er et av tiltakene som vil være betydningsfullt for folkehelsen i kommunen.
Deler av traseen vil ha universell utforming noe som bedrer fremkomsten for alle. “Askøy på
Langs” øker muligheten til at de “rette valgene blir de lette valgene”. Befolkningens fysiske
aktivitetsnivå vil øke og dermed bedre folkehelsen i kommunen. Løypen er under stadig
utvikling/oppgradering gjennom skole, frivillige lag, grunneiere.

9 Satsingsområder fysisk aktivitet
9.1 Fysisk aktivitet i og rundt tettstedene
Folk flest oppholder seg mest i tettstedene. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for enkle
tiltak for fysisk aktivitet der. Tettstedene bør tilrettelegges slik at flest mulig kan gå, sykle og
sparke til skole, jobb, fritidsaktiviteter og trafikknutepunkt.
Ved etablering av nye byggefelt må aktivitetsområder opparbeides i henhold til
reguleringsplaner. I gamle byggefelt bør velforeninger/beboere oppfordres til å utvikle de
avsatte friarealene til gode lokale møteplasser.
Det er fremmet forslag om en hovedaktivitetsplass/møteplass i senterstrukturplanen fra 2006..
En slik møteplass, i hvert av de største tettstedene, kan bidra til å trekke dagsturister, hytte- og
båtfolk til stedet, bidra til inntektsgrunnlaget for handelsstanden, og være en positiv arena for
innbyggerne.

10 Økonomi
Tiltakene skal gjennomføres av Askøy kommune og andre aktører, i samarbeid eller hver for
seg. Det er tenkt at planen skal bidra til å utløse eksterne midler. Spillemidler er en av mange
Tilskuddsordninger som benyttes.
I Kommunestyret, sak 80/12 den 27.9.2012 ble det gjort følgende vedtak: Det innarbeides i
budsjett/økonomiplan for 2013 følgende modell:
Innløsning av kommunal ⅓ medvirkning til idrettsanlegg, bygget på kommunal eiendom,
utbetales med kr. 2 mill. pr år fra og med 2013. Beløpet innarbeides i budsjett/økonomiplan
2013-2016.
Rådmannen sammen med prioriteringskomiteen kommer med innstilling til UOL om tildeling
av midlene.
I tillegg er det avsatt i kulturavdelingens driftsbudsjett kr. 350.000,- til idrettsanlegg på annen
grunn.
Totalbudsjettet for 2015 er kr 3 016 940,IRA mener at de 2 MNOK avsatt pr år for kommunal tilskudd til idrettsanlegg må videreføres
utover 2016 – dette for sikre muligheter for videre utbygging
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11 Målsettinger
Hovedmål:
Askøys befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet og
deltakelse i idrett og friluftsliv.
Følgende uttalte mål og strategier står i kommunedelplan kultur og idrett:
- Kommunen skal tilrettelegge og sikre gode forhold for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv.
- Kommunen skal sikre og videreutvikle gode friluftsområder til allmenn
benyttelse.
- Sikre allmenheten tilgang til sjø og benytte kysten/sjøen til aktiviteter.
- Herdla Fort og Strusshamn kultursenter knyttes sammen sjøveien.
- Etablere nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
- Etablere nye idrettshaller ved skoleutbygginger.
- Kommunen skal skape gode integreringsarenaer.
- Kommunen skal i samarbeid med idretten, være vertskap for nasjonale og
internasjonale arrangementer.

12 Handlingsmål i perioden
Handlingsdelen angir hvordan mål og strategier vedtatt i temaplan idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv skal følges opp de neste fire budsjettår. Handlingsdelen konkretiserer tiltak som gir
grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver
gjeldende år.

Handlingsdel skal rulleres årlig. Den årlige rulleringen skal oppsummere gjennomførte tiltak
og gi ny prioritering av foreslåtte tiltak.

Handlingsdel 2015-2019
Målsetting

Idrett

Hovedmål

Etablere nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet
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Delmål

Bygge nye idrettshaller

Tiltak

Delta i byggeprosessen til Hop hallen.

Tiltak

Igangsette arbeidet med etablering av ny
svømmehall

2016-2020

Delmål

Rehabilitere eksisterende anlegg

2015-2018 Askøy kommune

Tiltak

Løpende vedlikehold gjennom driftsmodell

Delmål

Tidsriktige anlegg for nyetablerte
aktiviteter/nye trender

Tiltak

Gjennomføring av byggeprosjekter
Stongafjellet og Lønvarden.

2015

Privat

Delmål

Handlingsplan for idrettsanlegg skal rulleres
årlig

2014

Kulturavdelingen

Tiltak

Etter spillemiddelfristen 1.10 hvert år
oppdateres handlingsplanen.

2015

Askøy kommune

Delmål

Etablert 1/3 kommunal medvirkning ved
bygging av idrettsanlegg skal videreføres etter 2018-2024 Askøy kommune
2017

Tiltak

Samarbeide med IRA og prioriteringskomiteen
vedrørende forankring for 2017

Delmål

Drift og vedlikehold av nye idrettsanlegg skal
vurderes utført av Askøyhallene KF

Tiltak

2015-2024 Askøy kommune
2015

2015

Idrettsrådet i
Askøy

Askøyhallene KF

2014-2024 Askøy kommune

2015

Askøy kommune

2014-2024 Askøy kommune

Sikre videre drift utover 2015. Ta inn
anleggene Fauskanger 7er kunstgress, Ramsøy
Il 7er kunstgress.
Innføre prosedyre ifht spillemiddelsøknader
1.10 hvert år –prioriteringskomiteen.

Strategi

Askøy kommune

Etablere nye idrettshaller ved skoleutbygginger

2015

Askøy kommune
og Askøyhallene
KF
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Delmål

Kulturavdelingen skal delta i planarbeidet
rundt etablering/rehabilitering av skoler

Tiltak

Delta i oppstartsmøter/byggemøter til
planavdelingen i kommunen

Delmål

Etablere arenaer for egenorganisert aktivitet
ved Bergen Kringkaster og Bergheim

Tiltak

Tilrettelegge for finansiering av slike anlegg

Målsetting

Friluftsliv

Hovedmål

Kommunen skal skape gode integreringsarenaer ved bruk av
friluftsområder

Delmål

Delta og være med i utviklingen av «Aktiv
Saman»

2014-2018 Kulturavdelingen

Tiltak

Gjennomføre årlig aktivitetsuke for
flerkulturelle på Herdla fort

2015-2019 Askøy kommune

Delmål

Sikre videreføring av Camp Herdla ungdomsleir

2014-2024 Kulturavdelingen

Tiltak

Gjennomføre aktivitetsuke for ungdom på
Herdla fort

2015-2019 Askøy kommune

Delmål

Etablere Camp Herdla ”For psykiatrien i
Hordaland” i samarbeid med HFK

Askøy Kommunen
2014-2018 og
fylkeskommunen

Tiltak

Gjennomføre årlig aktivitetsuke for psykisk
helse på Herdla fort

2015-2019 Askøy kommune

Hovedmål

Sikre allmennheten tilgang til sjø og benytte kysten/sjøen til aktiviteter

Delmål

Båtramper settes opp på avsatte områder

2014-2024 Askøy kommune

Tiltak

Sikre finansiering gjennom bruk av
spillemidler

2015-2019 Askøy kommune

2014-2024 Kulturavdelingen

2015

Askøy kommune

2014-2024 Kommunen
2016

Askøy kommune

18

Delmål

Anskaffe utleiebåter

2014-2018 Askøy kommune

Tiltak

Kjøpe 2 robåter

Hovedmål

Herdla fort og Strusshamn kultursenter knyttes sammen sjøveien

Delmål

Leden mellom Strusshamn kultursenter og
Herdla (Herdlevågen) merkes.

2014-2018

Tiltak

Anskaffe symboler/skilt til bruk ved sjøen

2016

Delmål

Etablere leirplasser/rasteplasser i leden

Tiltak

Rydde områder der grunneieravtaler er klare

Hovedmål

Kommunen skal sikre og videreutvikle gode friluftsområder til allmenn
benyttelse.

Delmål

Videreutvikle Herdla fort friluftsområde

Tiltak

Oppdatere forvaltningsplanen for Herdla fort
og gjennomføre tiltak som der beskrevet

2015

Askøy kommune

Kulturavdelingen og
frivillige lag
Askøy kommune

2014-2024 Askøy kommune
2015

Askøy kommune og
frivillige lag

2014-2024 Askøy kommunen
2015

Askøy kommune
og frivillige lag

Askøy turlag,
2014-2018 Askøy O-lag og
kommunen

Delmål

«Ferdigstille» turruten ”Askøy på Langs”

Tiltak

Merke turruten med symboler og skilter

Delmål

Videreutvikle Siglingavatnet - friluftsparken
på Askøy

Nordre Haugland
2014-2018 grunneigarlag +
kommunen + støtte

Tiltak

Gjennomføre trasevalg og finansieringsarbeid

2015-2019 Askøy kommune

Oppdatere kart over Askøys turstier

Askøy turlag,
2014-2018 Askøy O-lag og
kommunen

Delmål

2015-2019

Frivillige lag
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Tiltak

GPS registrere flere ruter på askøy

2015-2019 Frivillige lag

Målsetting

Fysisk aktivitet

Hovedmål

Kommunen skal i samarbeid med idretten, være vertskap for nasjonale og
internasjonale arrangementer

Delmål

Lagene, sammen med kommunen, søker
tildeling av arrangement gjennom sine
respektive forbund og kretser

2014-2018

Tiltak

VM i seiling tillagt Askøy seilforening

2015

Askøy seilforening

Tiltak

Hoved NM i friidrett for seniorer i 2016

2016

Ask friidrett

Tiltak

Sykkel VM med start fra Ravnanger
Idrettspark

2017

Sykkel VM
organisasjonen,
Asterik

Frivillige lag og
kulturavdlingen

Oppfølging av planen
Askøy kommune har utarbeidet et handlingsprogram for gjennomføring av planen.
Handlingsprogrammet rulleres årlig.

13 Vedlegg:
Handlingsplan for anlegg og områder 2015-2018 (4 år).
Resultatvurdering av forrige plan (Kommunedelplan for idrett - og friluftsliv 2000-2010), med
statusoversikt.
Spørreskjema til lokale lag og foreninger.
Samarbeidsavtale mellom Askøy kommune og idrettsrådet.
Forvaltningsplanen for Herdla fort 2015-2020
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Nærmiljøanlegg i Askøy kommune
Ordinære idretts anlegg i Askøy.
Siglingavatnet-friluftsparken på Askøy.
Skisseprosjekt idrettshall m.m Myrane, Kleppestø 2011.
Plan for samanhengande sykkelvegnett på Kleppestø og i nærområdet 2011-2020
Tilbakemelding fra idrettsrådet i Askøy pr mail 28.5.2015.

