Hallutvalgets retningslinje for tildeling av halltid
1. Formål
Retningslinjen regulerer tildeling av tid i Ås kommunes idretts- fleridretts- og
svømmehaller til idrettslag og foreninger.

2. Tid til fordeling
Tid som kan disponeres til dette formål, er de tider som Ås kommune avsetter etter at
skolens behov, drift av hall og andre åpne kommunale tilbud er ivaretatt.

3. Hallutvalget
Tildelingen foretas av Hallutvalget. Hallutvalget består av:
 2 representanter og 1 varamedlem oppnevnt av Ås idrettsråd
 1 representant oppnevnt av Ås kommune
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Ås kommune

4. Hallutvalgets mandat
a) Hallutvalget skal fordele halltid til trening og arrangement i idretts, fleridretts- og
svømmehallene på grunnlag av søknader og kriterier i retningslinjens punkt 6.
b) Hallutvalget har ansvar for å ivareta alle potensielle brukergrupper.
c) I fleridrettshallene skal inntil 20 % av disponibel tid avsettes til andre grupper i Ås
som driver fysisk aktivitet, men ikke tilsluttet NIF. For øvrig gjelder kriteriene i
retningslinjens punkt 6.
d) Hallutvalget skal så langt som mulig sørge for at lag som oppfyller kriteriene i pkt
6 får gjennomført turneringer, svømmestevner og seriespill i anleggene og at det
blir en rettferdig fordeling av halltiden.
e) Hallutvalget skal føre kontroll med bruken av tildelt tid.
f) Ubenyttede timer fordeles på nytt.
g) Hvis utnyttelsesgraden er liten, vil hallutvalget vurdere å tildele halltiden på nytt,
gjennom f.eks. deling av idrettshall med andre lag.
h) Tildelingen skal skje i dialog med brukerne.
i) Hallutvalget skal ta hensyn til at noen timer er mer attraktive enn andre og ta
dette med i helhetsvurderingen.
j) Hallutvalget reviderer søknadsskjema, samt reglement for tildeling av halltid ved
behov. En prinsipiell endring av retningslinjen skal godkjennes av Hovedutvalg for
teknikk og miljø. Idrettsrådet skal i forkant få anledning til å komme med uttalelse
til endringen.

5. Saksgang
a) Søknad om halltid til fast trening og arrangement for kommende skoleår, sendes
årlig Ås kommune på eget elektronisk søknadsskjema via Ås kommunes nettside.
b) Søknadsfrist 1. mai.
1
Retningslinje for tildeling av halltid i Ås kommune – revidert i HTM 21.06.2018

c) Orientering om søknadsfristen og orientering om søknadsskjema skal gis faste
brukere av hallene skriftlig minst en måned i forkant. I tillegg annonseres fristen
på kommunens nettside og lokalavis.
d) Søknader skal sendes av styret eller daglig leder i idrettslaget/foreningen.
e) Fleridrettslag søker samlet fra hovedlagets styre.
f) Søknader skal være fullstendige, dvs. inneholde de opplysninger som
etterspørres.
g) Ufullstendige søknader, eller søknader innkommet etter fristen 1. mai, kan
avvises.
h) Søknader behandles av Hallutvalget
i) Hallutvalgets sekretær sender svar på søknad om tildelt tid til søkerne.
j) For fleridrettslag tildeles den totale tiden til hovedlaget, som foretar den endelige
fordelingen til sine lag.
k) Svar på søknad om halltid er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.
Innkomne henvendelser om tildelt halltid, må vurderes av hallutvalget på nytt
innen 15. Juni.
l) Søknad om sporadisk leie av eventuell ledig tid etter årlig tildeling, sendes skriftlig
på e-post til post@as.kommune.no eller elektronisk søknadsskjema via Ås
kommunes nettside for behandling fortløpende av Eiendomsavdelingen. Dersom
det er flere søkere om samme tid, vil Hallutvalget avgjøre søknaden.
m) Det skal foreligge undertegnet leiekontrakt mellom bruker og Ås kommune før
hallen tas i bruk.

6. Kriterier for tildeling av halltid
Brukergrupper
Ved tildeling av halltid skal Hallutvalget fordele søkerne i følgende prioriterte rekkefølge:
1) Idrettslag og foreninger tilhørende Ås Idrettsråd som er tilsluttet Norges
Idrettsforbund (NIF)
2) Idrettslag og foreninger tilhørende Ås kommune som ikke er tilsluttet NIF
3) Idrettslag og foreninger som ikke er tilhørende Ås kommune
4) Bedrifter, privatpersoner

Kriterier
Innenfor disse gruppene skal følgende kriterier legges grunn:
a) I idrettshaller prioriteres typiske hallidretter foran typiske uteidretter
b) I svømmehaller prioriteres vannidretter foran andre idretter
c) Aktiviteter som samler mange deltakere prioriteres foran aktiviteter som samler få
deltakere
d) Barn og unge i alderen 6 - 25 år prioriteres med vekt på aldersgruppen 13 - 19 år.
e) Lag og tropper som har idrettshall som hovedarena for avvikling av
seriespill/terminfestede konkurranser prioriteres i idrettshall foran de som har
annen arena for dette.
2
Retningslinje for tildeling av halltid i Ås kommune – revidert i HTM 21.06.2018

f) Lag/tropper med barn i alderen 6 - 12 år skal prioriteres hverdager i tiden frem til
kl 2000.
g) Anleggets lokalisering skal være førende for hvem som kan benytte hallene, slik
at lagene så langt det lar seg gjøre får halltid i den hallen de har tilhørighet til i sitt
lokalmiljø. I tilfeller hvor man har en type anlegg, skal det være tilgjengelig for
alle innbyggere i kommunen som oppfyller kriteriene.
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