Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Innstilling (i samsvar med kommunedirektørens innstilling m/tillegg):
1) Det etableres skatepark midlertidig på tomt ved Rundetårnet. Skateanlegg som allerede
er i kommunenes eie flyttes fra nåværende plassering.
2) Plassering sees i sammenheng med prosjekt «Fra parkering til park».
3) Mer permanent skatepark legges til Ravnanger. Tomt avsettes til dette formål hvis
kostnader tillater en utbygging.
4) Det inngås intensjonsavtale med Askøy Rulleklubb.
5) Idrettsrådet i Askøy og styret i Ravnanger Idrettspark får saken til vurdering når
nærmere utredning er gjennomført.
6) Anlegget søkes finansiert med eksterne midler.

Askøy Kommune er positiv til prosjektet med skateanlegg på Florvåg, og vil kunne stille arealer
til disposisjon forutsatt at det ikke kommer i konflikt med reguleringsarbeid i Florvåg.
UOL stiller seg generelt positiv til initiativ for etablering av lokale nærmiljøanlegg som kan
samle barn og unge som ikke er med i organisert aktivitet, eller som ønsker seg tilbud utover
dagens etablerte idrettsaktiviteter på Askøy.

Oversendelsesforslaget oversendes UKS. Oversendelsesforslaget har følgende ordlyd:
Saken oversendes Ungdommens kommunestyres (UKS) møte 10. november 2021. UKS blir
orientert om forslagene. De får drøfte saken og delta videre i prosessen med involverte aktører.
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
1. Det etableres skatepark midlertidig på tomt ved Rundetårnet. Skateanlegg som allerede
er i kommunenes eie flyttes fra nåværende plassering.
2. Plassering sees i sammenheng med prosjekt «Fra parkering til park».
3. Mer permanent skatepark legges til Ravnanger. Tomt avsettes til dette formål hvis
kostnader tillater en utbygging.
4. Det inngås intensjonsavtale med Askøy Rulleklubb.
5. Idrettsrådet i Askøy og styret i Ravnanger Idrettspark får saken til vurdering når
nærmere utredning er gjennomført.
6. Anlegget søkes finansiert med eksterne midler.

Behandling:
Plan- og bygningssjef Knut Natlandsmyr, prosjektleder eiendom Johanna Håheim Lothe og
enhetsleder kultur og idrett Stig Ryland møtte til saken.
Inge Abrahamsen (RØDT) fremmet følgende felles oversendelsesforslag fra
utvalget:
Saken oversendes Ungdommens kommunestyres (UKS) møte 10. november 2021. UKS blir
orientert om forslagene. De får drøfte saken og delta videre i prosessen med involverte aktører.
En eventuell uttale fra UKS følger saken videre til kommunestyret.
Inge Abrahamsen (RØDT) fremmet følgende felles tilleggspunkt i
kommunedirektørens innstilling fra utvalget:
UOL stiller seg generelt positiv til initiativ for etablering av lokale nærmiljøanlegg som kan
samle barn og unge som ikke er med i organisert aktivitet, eller som ønsker seg tilbud utover
dagens etablerte idrettsaktiviteter på Askøy.
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra utvalget:
Askøy Kommune er positiv til prosjektet med skateanlegg på Florvåg, og vil kunne stille arealer
til disposisjon forutsatt at det ikke kommer i konflikt med reguleringsarbeid i Florvåg.
Leder Rosalind Fosse (FRP) fremmet kommunedirektørens innstilling.
Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling:
Felles tilleggsforslag fra utvalget:
Felles tilleggspunkt til innstillingen:
Felles oversendelsesforslag fra utvalget:
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