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Innspill fra idretten til behandling av Myrane idrettshall og svømmeanlegg 

(MIS) 

 

- En samlet idrett anbefaler «alternativ 1»  s1   

- Konsekvenser av «alternativ 0»   s2 

- Frivillighet på Askøy     s3 

- Et folkehelseperspektiv, eller ikke?   s4 

- En gammel, og en ny     s5 

- Til slutt en oppsummering…      s6 

- Konklusjon      s7 

 

En samlet Idrett på Askøy anbefaler «alternativ 1» 

Forprosjektet med beskrivelse a alternativ 1 er utarbeidet med kommunen og 

brukergruppene fra idretten. Prosjektgruppen besluttet å legge alternativ 1 til grunn for 

prosjektet, fordi dette er ett alternativ som tar sikte på å ivareta funksjonene som er 

beskrevet i den opprinnelige bestillingen fra Askøy kommune. Det vil si at dette er utarbeidet 

med vedtaket i kommunestyret 4.4.2019 som utgangspunkt. 

MIS er en hall med 40 års planlagt levetid som kan gjøre byggingen litt dyrere men 

vedlikeholdsutgiftene lavere.  

Dette er et forslag der idretten har fått påvirke, men som også er et kompromiss for en del av 

idrettene. I samtale med idrettens representanter i prosjektet har idrettsrådet fått myndighet 

til å anbefale alternativ 1, men aller helst alternativ 2. 

Vekst - Dette alternativet (1) vil gi flere av idrettene mulighet til å vokse. Vi har 

idrettslag på øyen med ventelister og vi har idrettslag som ikke kan huse flere 

medlemmer uten å få større plass.  

Organisering - Det vil være en hall som vil gi lag mulighet å samle sin aktivitet på en 

plass. Både de som er tilknyttet askøyhallen i dag, men også andre idrettslag som 

ønsker å ta over annen treningstid i andre haller. Turn, håndball er store aktører her. 

Større muligheter og samdrift - Dette alternative vil kunne gi økt treningstid i 

svømmehallen både fordi lagene som trener der kan gi tilbud i begge bassengene 

men også fordi man kan tilby offentlig bading samtidig som trening foregår. 

Idrettslinje - Et alternativ som gir et godt breddetilbud kan huse en eventuell 

idrettslinje ved Askøy videregående skole. En idrettslinje vil gi en økt kompetanse inn 

i dretten på Askøy, gjøre Askøy vgs. et mer populært alternativ og eventuelt gi mer 

leieinntekter i den nye hallen. Idrettsrådet arbeider med å få etablert en slik linje i 

samarbeid med rektor på Askøy vgs. 

Store arrangementer – Flere av idrettslagene ønsker en hall der de kan drive med 

ulike arrangementer. I dag må idretten ut av øyen for å arrangere kvalifiserende og 
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nasjonale konkurranser. Vi har eksempler med at idretten drar til Åsane og Straume 

for å få avholdt dette. Andre lag ønsker å arrangere større arrangementer og dette er 

mulig å få til i et alternativ 1. 

Et ruskonkurrerende tilbud – om man utformer en hall med tanke for framtiden kan 

man bruke MIS til å skape et ruskonkurrerende tilbud for ungdom (med modell i 

RUFF.) Dette har vært gjort tidligere med god effekt. 

 

Konsekvenser av «alternativ 0» 

I innstillingen fra rådmannen (18.1.23) kommer det fram at det anbefales et nedskalert 

alternativ (alternativ 0) av MIS. I forhold til bestillingen fra politikerne mangler det i dette 

alternativet: styrkerom, opplæringsbasseng og klatrehall. Det er også fjernet andre fasiliteter 

som gjør det utfordrende å bruke for idretten som sosiale rom, kjøkken, tribune, toaletter og 

garderober.  

Det er viktig for oss som representerer idretten å få fram at dette ikke vil være et godt 

alternativ av ulike grunner. 

Hallen som anbefalt i innstillingen fra kommunedirektøren (alternativ 0) vil inneholde 

et dårligere tilbud til idretten og frivilligheten enn Askøyhallen gjør i dag. Kiosk, 

kjøkken, resepsjon med publikumskontakt, styrkerom og klatrehall forsvinner. 

Idrettslag som driver i Askøyhallen i dag vil måtte avslutte sin virksomhet, og har ikke 

mulighet å drive noen andre plasser i kommunen. Dette gjelder i hovedsak 

klatrehallen, men vannpolo har også gitt signaler om å måtte flytte sin 

voksenaktivitet. 

Selv om et «alternativ 0» vil kunne gi plass til eksisterende idrett, betyr ikke dette at 

man lager plass til ny idrett. Flere av idrettene sier at de ikke vil kunne vokse med et 

slikt tilbud.  

En hall uten mulighet for kjøkken og kiosk for frivilligheten vil gjøre det vanskeligere 

for lag å få økonomien til å henge sammen. Det samme gjelder antall tribuneplasser i 

hallene. 

Styrketreningsrommet er tatt bort, og dette kan huse egen sport og supplere annen 

idrett. En annen side av en slik rom er trening for mennesker med skader. Dette gir 

en mulighet for alternativ trening og en raskere vei tilbake til aktivitet. 

En begrensning i garderober vil gjøre det vanskelig for idrett, kultur og skoler å bruke 

hallen, alle disse gruppene har ulike behov knyttet til garderobefasiliteter. 

MIS skal være del av et område med ulike brukere, og kan fungere som en sosial 

samlingspunkt og som en rus-konkurrerende arena for ungdom. Dette krever at det 

er bredde for hva hallen kan brukes til.  

Et «0 alternativ» vil også gi et dårligere tilbud til de svakeste brukerne som trenger 

støtte til å holde fokus. Dette er grupper som trenger skjerming av lyd og aktivitet for 

å holde på med sin aktivitet. Dette er også et problem for sporer som trenger musikk 

og andre grupper som trenger stillhet. 
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Frivillighet på ASKØY 

Kommunens handlingsplan for samarbeid med frivillig sektor/frivillighet på Askøy. 

 

«Kommunestyrets vedtak K-sak 53/17 11.05.2017 Vedtak: Askøy kommunes 

handlingsplan for samarbeid med frivillig sektor Frivillighet på Askøy 2017 – 2021 

vedtas som fremlagt med følgende tillegg: 1. tiltak 3.4. Beskrivelse: Ha kontinuerlig 

fokus på forenkling 2. Planen evalueres etter 2 år 3. 

Tiltak rapporteres jevnlig. 

Askøy har i mange år hatt en befolkningsvekst, noe som både gir utfordringer og 

muligheter – ikke minst i forhold til det frivillige lags- og organisasjonsarbeidet. En 

bred, variert og stor frivillig sektor har alltid vært til stede på Askøy, og de mange og 

ulike frivillige organisasjoner har gjort sitt til at askøyværingen kan velge mellom 

mange idretts-, musikk- og friluftslivstilbud og aktiviteter i sitt nærmiljø. Det varierte 

tilbudet skaper et sterkt, et levende og en mangfoldig frivillig sektor på øyen vår. 

Dette vil vi ta vare på og Askøy kommune ønsker å være en tilrettelegger og 

støttespiller for en selvstendig og uavhengig frivillig sektor: frivilligheten er en 

ressurs og en bærebjelke i askøysamfunnet. Med en handlingsplan, som grunnlag 

for et godt samarbeid mellom kommune og frivilligheten i kommunen, vil vi legge til 

rette for at alle som ønsker det skal kunne delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv 

på Askøy. Dette er uavhengig om man vil engasjere seg som frivillig eller om man vil 

være deltaker i et tilbud i regi av lag og organisasjoner.  

Kommuneplanens samfunnsdel (Askøy kommune, 2015-2030) understreker at Askøy 

kommune skal legge til rette for inkludering, medvirkning og samskapning. Frivillige 

lag og organisasjoner har vært med på å bygge opp det samfunnet vi har i dag, og de 

er med på å fortsatt utvikle det videre. Gjennom frivillighet og frivillig arbeid skapes 

det gode tilbud og gode miljø og frivillige lag og organisasjoner er med på å gi oss 

en livskraftig øy med inkluderende og varme lokalsamfunn. En handlingsplan med 

fokus på samarbeid mellom kommune og frivillig sektor, skal bidra til å støtte opp 

under og styrke en allerede levende frivillig sektor og bidra til å skape levende 

lokalsamfunn med muligheter for alle i hele kommunen. Askøy kommunes visjon «tett 

på utviklingen – tett på menneskene» er styrende for samarbeidet mellom kommune 

og frivillig sektor, som handlingsplanen legger grunnlag for.» 

 

«Målsetting 

Askøy kommune skal motivere til og legge til rette for frivillig innsats og være en 

støttespiller for frivillig sektor.» 

 

«Strategi 

Gjennom å sikre gode rammevilkår og tilrettelegging av ressurser for frivillige lag og 

organisasjoner, skal Askøy kommune bidra til en mangfoldig, bred og nyskapende 

frivillig sektor» 
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Et folkehelseperspektiv, eller ikke?  

«Andelen ungdomsskoleelever som har mange psykiske plager, er høyere enn 
landsnivået. Det kan handle om søvnproblemer, følelse av at alt er et slit, tristhet, 
bekymring, anspenthet eller håpløshet med tanke på fremtiden.»  

Folkehelseprofil for 4627 Askøy, 2022. FHI 

 

Å legge til rette for folkehelse må gjøres på mange ulike arenaer. Det idretten bidrar med er 

aktivitet som motvirker utenforskap, både sosialt og for dem som sliter med økonomien. 

Rapporten skisserer at både meningsfulle aktiviteter og møteplasser skaper innenforskap og 

økt livskvalitet. Her nevnes også viktigheten med kommunens arbeid for å gjøre 

idrettsarenaer m.m. tilgjengelig for sine innbyggere og at dette betyr mye for innbyggernes 

opplevelse av tilhørighet, aktivitet, utvikling og kontakt med andre (FHI, s.3, 2022). 

Å få muligheten til å bidra i frivillig arbeid styrker opplevelsen av å ha verdi, fremmer felleskap 

og gir mening. Dette kan ha stor betydning for å redusere isolasjon og ensomhet for 

mennesker i alle aldre (FHI, s.3, 2022). I kommuneplan for kultur, idrett og friluftsliv trekkes 

det også fram hvor viktig frivillig arbeid er i forbygningen av helseproblemer (k-sak 53/17) 

Dette underbygger viktigheten av hvordan man utformer innholdet i en ny idrettshall. En 

idrettshall må være tilpasset frivilligheten og idretten, og være en plass der frivilligheten kan 

vokse. Idretten mener alternativ 1 er et minimum for å ivareta idretten og aktiviteten som er i 

dag, og gir mulighet for å vokse for flere av idrettene på Askøy. 

Alternativ 1 inkluderer sosiale rom, kjøkken, tribune, publikumstoaletter, flere garderober, 

resepsjon, styrkerom, klatrehall og aula.  

Sosiale rom er viktig for å ha kurs og samles utenfor treningsarenaen. Det gir rom for å 

arrangere aktiviteter for ungdom som ikke er organisert i idrett og skaffe en arena der de kan 

møtes i trygge omgivelser. Å gi ungdom et godt tilbud kan være rusforebyggende og gi gode 

holdninger. Det gir også et fint samlingssted for generasjoner, når idretten skal arrangere 

cuper, kamper og lignende. En kjerne for det sosiale rundt arrangementer er kjøkken, 

tribuner, garderober, aula og publikum toaletter. Det er viktig for mennesker i alle aldre å 

være sosial, spesielt etter pandemien der mange er rammet av ensomhet.  

Vi vet idrett er viktig for mange, også de som ikke driver idrett selv men ønsker å heie frem 

barn, barnebarn og oldebarn. Det er også betydelig for den psykiske helsen å ha noen som 

heier på seg og viser at en bryr seg om det en driver med og persisterer. Det å kunne ta seg en 

kopp kaffe med andre mennesker og vite at en støtter gode tiltak gir en god følelse. 

Aulaen er et viktig møteplass for mennesker i alle aldre. Med stor innbygger vekst i 

kommunen er det mange som ikke har et stort sosialt nettverk her i kommunen. Det å møte 

andre foreldre mens barna er på trening er en viktig sosial arena for mange. 

Med tanke på at det skal lages til rette for gode uteområder for mennesker i alle aldre er det 

viktig med publikums toaletter. Mange mennesker er avhengig at det finnes toaletter i 

nærheten for å kunne være ute i det sosiale rom. 

Styrkerom er viktig for at idrettsutøvere som er skadet og ikke kan utføre idretten sin kan 

trene alternativt og trene seg opp igjen på samme sted som laget trener. Da kan man fortsatt 

være en del av laget og trene i samme hall, men tilpasse treningen.  

Klarehallen er et viktig tilbud der mennesker i alle aldre kan trene sammen. Det er en god 

idrett som gir mestringsfølelse i alle aldre uansett nivå. Klatrehallen brukes også i 
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skolesammenheng for grupper med spesielle behov og er brukt av kommunehelsetjenesten 

med ulike grupper. 

Alternativ 0 dekker nok flere av treningsbehovene, men ekskluderer også en god del. Dette 

gjelder ikke bare de som utøver sporten sin, men også de som skal være rundt. Familie eller 

venner som skal se på, besteforeldre som følger, ungdom som trenger en plass å være. Den 

sosiale arenaen, og ikke minst publikumskontakten som hallvertene i dag har. De er noen 

ganger den lille sosiale kontakten noen får i hverdagen. For andre forsvinner gjerne 

muligheten å komme inn i et sosialt miljø gjennom barnas idrettslag.  

 

 

En gammel og en ny 

Når vi snakker om Askøyhallen som den er i dag får vi mange tilbakemeldinger fra idretten.  

 Det finnes områder i hallen der basketballene ikke spretter på grunn av svikt i gulvet.  

Det er problemer med betongen i hallen som gjør det vanskelig å feste ting til 

veggene. 

Gulvet i garderobene vokser og slipper fliser. 

Pumpene til bassenget er gamle og stopper med jevne mellomrom. 

Lokk i gulvet åpner seg under ballspill og er en potensiell fare for skade. 

Det er tider med mye støy i hallen og lite støydemping. Dette er en kime til konflikt 

for idretter som trenger stillhet for å ivareta sikkerhet og/eller holde fokus i idretten 

sin. 

Der finnes områder man ikke vil stå i lift i fare for at gulvet svikter. 

Det vokser sopp (med stilk) både i garderober, og under selve svømmebassenget. 

Alle vinduer er blindet med treplater, dagslys er ikke lenger noe vi opplever inne i 

hallen. 

Bassenget lekker og det er usikkerhet rundt hvordan strukturen i bassenget er. 

Veldig høy luftfuktighet i svømmegarderobene. 

Varmtvannstanker er bundet med lastestropper og holder på å gå i oppløsning. 

Strømanlegget er preget av adhoc løsninger. 

Tilbakemeldinger fra Åpen hall er at det er mange faremomenter så gjør det 

potensielt farlig å arrangere for de minste barna i hallen dette gjelder spesielt tribune 

og trappenedganger. 

 

Utfordringen er at selv om hallen er gammel så har ikke idretten noen andre plasser å gjøre 

av seg, kapasiteten på hallene i Askøy er sprengt og Askøyhallen er vårt eneste basseng. Om 

hallen skulle stenge beskrives dette en krise for de utøverne som satser på sin sport, og i 

tillegg en krise for lagene som ikke har noen andre plasser å tilby aktivitet.  

For flere av idrettslagene som har sin aktivitet i en sliten Askøyhall, er det en frykt at 

Askøyhallen må stenge før vi får opp et tilbud som kan ta over. 
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I en ny hall forteller flere lag at de kan vokse. Flere sitter med ventelister og mangler bare 

plass og tid for å utvide sin drift. Dette gjelder Øyane svømmeklubb, Basket, Turn og 

sportsdrill, vannpolo, Askøy triatlonklubb og Klatring.  

I dag passerer i overkant av 250.000 mennesker inn dørene i løpet av et år. Dette tallet er 

estimert ut i fra idrettens tall og skolens elever.  Vi i idretten ønsker å få dette tallet over 

400.000 i ny hall.  

Romfordelingen som ble vedtatt i 2019 var et enstemmig vedtak. Nå har vi fått et utarbeidet 

alternativ (1) som inneholder det idretten trenger og vi håper alle kan partiene i kommunen 

kan stå bak.  

Til avslutning står det i notat fra Tormod Hopland fra 28.11.2022 

«For å fortsette arbeidet med dagens prosjekteringsgruppe, må det inngås avtale 

tidlig i 2023 før […] prosjektgruppen oppløses. Utsettelse av prosjektet og oppstart 

med ny prosjektgruppe om et års tid, vil gi økte utgifter.» 

 

 

Til slutt en oppsummering fra et av lagene som er i Askøyhallen i dag: 

Hei Øyvind 
 
Vedlagt er spørreundersøkelsen. 
 
Her er noen ting som vi mener er viktig å få frem når dere snakker med politikerne: 

* Dokumentet med innstillingen fra kommunedirektøren sier egentlig 
ingenting om hva vi får hvis vi går for alternativ 1. Den sier egentlig kun hva 
vi ikke får. Viktig at politikerne forstår hva det innebærer 
* Dokumentet sier heller ingenting om at vi får mindre enn det vi har i dag 
- Styrkerom har vi pr. i dag 
- klatrevegg har vi pr. i dag 
- kjøkkenkrok har vi pr. i dag 
- Vi har flere garderober i dag enn det vi får i alternativ 0 
- Vi har en vestibyle/gang som en kan samles i 
- Vi har resepsjon/billetteringsluke 

Alt dette mister vi i alternativ 0. Hvis vi ser bort fra det at alt blir nytt og fint, er det eneste vi 
får i alternativ 0, som vi ikke har i dag, en hall nr 2 
 
Har vi detaljene på det som er priset inn i alternativene? Hvis det skal spares er vi ganske 
sikker på at det ligger ting i disse alternativene som er mulig for idrettslagene å søke om 
midler til ulike steder i etterkant. Men mye av det som velges bort i alternativ 0 er ikke 
mulig å legge til i etterkant. 
 
Det som står under Folkehelseperspektiv er blank løgn: 

* Bedre tilbud til alle grupper i befolkningen i kommunen 
- Et tilbud blir ikke bedre når mye av det vi har i dag forsvinner uten å bli erstattet 
* En legger til rette for flere organiserte og uorganiserte aktiviteter 
- Hvordan? 
- Kapasiteten i svømmehallen er sprengt i dag. Hvordan skal en klare å få inn flere 
aktiviteter/tilbud til flere? 
- Klatreveggen forsvinner. Hvordan er dette tilrettelegging for flere aktiviteter? 
- Færre garderober: Hvordan kan en da øke aktivitetsnivået? 
- Hvem? 
- Hvem skal stå for disse aktivitetene? Har kommunen noen planer? 
- Frivilligheten har mange de har lyst å gi et tilbud til, men med alternativ 0 blir det 
ikke mulig 
* Myldring 
- Området som var satt av til myldring er tatt bort i alternativ 0, så eneste 
myldreområde som blir igjen er ute. 
- Bytt heller om på det. Lag myldreområde inne nå, og ta uteområde på sikt. Kanskje 
en til og med kan få hjelp av frivilligheten til å lage uteområde? 
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Det må også fremheves konsekvensene av en videre utsettelse. Hvilken plan har kommunen 
hvis dagens hall må stenges? Kommunen er pålagt å ha svømmeundervisning. Mange barn og 
unge vil miste idrettstilbudet sitt hvis dagens hall må stenges før vi får ny hall.  
 
Alternativ 1 eller bedre er eneste fornuftige alternativ. 

 

 

Konklusjonen  

-vi har trukket er… 

Med et folkehelseperspektiv i tankene er det mye som ikke blir ivaretatt for mange 

mennesker i et «alternativ 0». 

Idretten trenger et bedre alternativ enn det som er innstillingen fra kommunedirektøren. 

En samlet Idrett på Askøy anbefaler alternativ 1 


