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Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  21/01926 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 21/21 17.08.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 43/21 18.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 10/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 59/21 25.08.2021 

 

  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 

Utvalget drøftet seg fram til følgende omforente forslag: 
Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 
votering.   

 
Forslag fra Ap 

1.Kap. 3 s.18; Tilføyelse i det første avsnittet på slutten av innledningen: «Den 
pedagogiske ledelsen av barnehager og skoler, samt innholdet i og 
organiseringen, skal bidra til at alle barn og unge skal føle seg inkludert og 

betydningsfulle i fellesskapet. Det arbeides aktivt og systematisk for å motvirke 
utenforskap og å bygge tilhørighet slik at alle barn og unge utvikler tro på seg 

selv og har tillit til andre.». 
 
2. Omformulering av tiltak. 7.2 s.18: 7.2 Utvikler pedagogiske virksomheter som 

motvirker utenforskap, bygger tilhørighet, inkluderer alle i fellesskapet på alle 
nivåer, og tilbyr tidlig innsats. 

 
3. Nytt tiltak 7.4 s.18: Utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser 
opp i lavinntektsfamilier. 

 
4. Nytt punkt 11.2: Ha universelle tiltak for forebygging av psykisk uhelse hos 

barn og deres familier. 
Slik følges det opp i aktuelle planer: Tiltak for alle familiene/barn/innbyggere. 
 

Forslag fra Sp, fra Samfunnsdelen Arealplanen 

1. Prognoseverktøyet, befolkningsvekst. FORSLAG: Ås kommune skal styre mot 

1,1 prosent vekst, ikke på mellom 1,1 og 1,9 prosent, som dokumentet legger 

opp til. 
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2. Lånegjeld: Mål 2. OK, men virkemidlene for generelle. Forslag: Tillegg nr 26: 

Ås kommune må ta en ny gjennomgang av lånegjeldstatus, med tanke på 

sterkere virkemidler for å redusere lånegjelden. 

3. Alealforvaltning (pkt 6). FORSLAG: Ta inn Nordby som et knutepunkt og 

vekstområde. Samt foreslå at arbeidsplassveksten skal skje i Ås sentralområde 

og i Nordby/Vinterbro området. 

4. Pkt 16.3: Mobilitet. Forslag: Legge til Nordby/Vinterbro som område der 

mobilitet for gående og syklende må økes.  

5. s.24. Forslag: Ta bort setningen om at «Spredt boligbygging utfordrer flere 

aspekter ved bærekraftig arealplanlegging og bør begrenses». Teksten er et 

politisk statement slik det nå står. Påvirker også teksten nederst s.23 og øverst 

s.24. 

6. Nytt mål i Samfunnsdelen: Forslag: I Ås kommune skal personer med nedsatt 

funksjonsevne i størst mulig grad mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje 

med andre innbyggere. Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser 

skal få god oppfølging og avlastning i hverdagen. Tiltak: Fylles inn fra admin. 

7. MÅL 23: …bomiljøer: FORSLAG: Legge til 23.4: Sikre arealer til eneboliger m 

hage. 

Votering: 
Det var enstemmig tilslutning om å oversende forslagene uten votering.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.08.2021: 
Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 

votering.  
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 23. august 2021 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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