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RULLERING AV AKTIVE SANDNES 
 
Idrettsrådet er blitt kjent med framlagt sak om rullering av ”Aktive Sandnes” som ble 
fremmet for formannskapet i møte 23.11.20. Saken ble der utsatt og fremmes for 
behandling i formannskapet 7.12. og kommunestyret 14.12. 
 
Dette er en omfattende sak. Idrettsrådet støtter kommunedirektørens innstilling, men 
de mange elementene som er innebygget i saken tilsier at det nå er behov for å starte 
arbeidet med revisjon av ”Aktive Sandnes”. Idrettsrådet er innstilt på å bidra i en slik 
prosess – enten det blir en full revisjon eller det gjøres ved at planen revideres gjennom 
ulike delplaner.   
 
Idrettsrådet har ingen merknader til den foreslåtte prioriteringslisten for søknader om 
spillemidler. Vi vurderer at disse prioriteringene følger de nasjonale føringene for 
behandling av spillemiddelsøknader. 
 
Idrettsrådet støtter også de forslagene som fremmes i pkt. 5 og 6 i saken om 
forskottering av spillemidler til nærmiljøanlegg og skissene til en realistisk modell for 
utbetaling av de kommunale tilskuddene til anleggsutbygging. Idrettsrådet viser her til 
møte på Riska i august 2019 der etterslepet av tilskudd til nyanlegg var tema, og der det 
var ønske om å få på plass en modell som hindret nye etterslep. 
 
Idrettsrådet viser videre til vår uttalelse til økonomiplanen der økt tilskudd til 
idrettsformål og avklaring av lokalisering av storhall for inne-idretten ble prioritert. Vi 
registrer at formannskapet i sin innstilling har tatt ut fra budsjettet for 2021 
planleggingsmidler for ny storhall. Idrettsrådet vil påpeke at det haster med å få avklart 
lokalisering av denne hallen. Hvis det går for lang tid før dette prosjektet kommer 
videre, vil vi trolig få innspill om ulike lokaliseringsalternativ. For å få arbeidsro vil 
Idrettsrådet sterkt anbefale innstillingens pkt. 9 for å få avklart om Brueland er et 
realistisk alternativ for en slik hall. 
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