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Saksutredning: 

Fakta i saken 

Kommunestyret vedtok følgende verbalvedtak i møtet 14.12.2021: 
 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om «Attraktive Ås» i 
løpet av første halvår 2022. Saken skal forberede gjennomføringen av satsingen, 
og klargjøre prosess, mandat og mål. Oppstart forventes fra høst 2022. 

 
Bakgrunnen for vedtaket er kommunedirektørens forslag i Handlingsprogram og 

økonomiplan 2022 – 2025 om å sette i gang et arbeid for å sikre veksten man 
ønsker og trenger som bo-, næring- og besøkskommune. Ås er i utvikling med 

store investeringsprosjekter knyttet til et nytt og utvidet universitet, nye skoler 
og barnehager, nye omsorgsbygg, en ambisiøs sentrumsplan og store 
infrastrukturtiltak i sentrum. Samtidig har befolkningsveksten latt vente på seg 

og dette har resultert i ledig kapasitet i bygg. Kommunen er derfor godt rigget 
for å få flere innbyggere og virksomheter og disse mulighetene må utnyttes. 

 
Denne saken beskriver rammene for det innledende arbeidet med å sikre 
innbyggervekst, næringsvekst og besøksvekst i kommunen. Prosjektet har 

foreløpig fått tittelen «Attraktive Ås».  
 

Vurdering 
I handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 er det satt av kr 750 000 til 
arbeid med attraktive Ås i 2022 og i de tre påfølgende årene er det satt av kr 

1 500 000 årlig. Det er startet en prosess med å rekruttere en person som får i 
oppgave å koordinere arbeidet med «Attraktive Ås». På den måten kan 

kommunen påta seg en pådriverrolle og styrke evnen til å koordinere og bidra til 
å sette retning på satsningen. Gjennom en slik satsning kan mange trekke 
sammen, utnytte potensialer, gripe muligheter og i fellesskap forme det 

fremtidige Ås.  Kommunedirektøren er forsiktig med å legge for klare rammer for 
satsingen på «Attraktive Ås» før denne personen er på plass.   

 
Ås kommune er i endring, med store statlige satsninger i regionen og store 
utbyggingsplaner. Follobanen med et betydelig bedre togtilbud til Ås, et campus i 

stadig utvikling og en ambisiøs sentrumsplan med stor vilje til å investere gir 
muligheter for vekst og er med på å legge grunnlaget for en fremtidsrettet 

utvikling i Ås. Kommunen har et allsidig næringsliv med småbutikker i Ås 
sentrum, store institutter og små kompetansebedrifter rundt universitetet og et 
rikt utvalg innen detaljhandel nord i kommunen. I tillegg tiltrekker Tusenfryd 

fornøyelsespark og kystlinjen med friområdet på Breivoll en rekke besøkende til 
kommunen. Kommunen leverer gode tjenester og har god kapasitet i skoler og 

barnehager. I tillegg har Ås et rikt fritids-, kultur- og idrettsliv, og en rekke 
frivillige organisasjoner bidrar til et mangfoldig aktivitetstilbud. Alt dette må 
vises frem og jobbes med, slik at Ås kommune blir det naturlige valget for å bo, 

besøke, etablere og drive næring.  
 

«Attraktive Ås» har som overordnet målsetting å utnytte disse mulighetene og 
bidra til befolkningsvekst, næringsvekst og besøksvekst. For å sikre disse 

vekstambisjonene må kommunen være et sted som tiltrekker seg næringsliv og 
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besøkende og som er attraktivt som bosted. Målgruppen for denne satsingen er 
dagens og framtidens innbyggere, studenter, arbeidstakere og næringsliv.   

Skal kommunen lykkes i arbeidet er samhandling som involverer og mobiliserer 
næringsliv, akademia og samfunnsliv viktig. Godt samspill mellom kommunen og 
andre samfunnsaktører er avgjørende og krever høy gjensidig tillit. Kommunen 

har ansvar for å skape denne tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende 
prosesser.  

Slik starter vi arbeidet med «Attraktive Ås» 
Kommunedirektøren er forsiktig med å legge for klare rammer for satsingen før 

en person er på plass, men temaene under vil være en naturlig start på arbeidet. 

 Næringsutvikling  
Tilgjengelige boliger og arbeidsplasser får folk til å flytte til Ås, mens trivsel 

og gode tjenester får folk til å bli boende som gode 
ambassadører. Kommunen har planer for boligbygging, bomiljø og 

tjenesteutvikling, men mangler oppdaterte planer for utvikling av næringsliv 
og møteplasser for samarbeid med næringslivet. Studieturen til Kongsberg 
viste oss hvordan satsing på næringsplaner og samarbeid med næringslivet 

ga resultater. Kommunestyret har vedtatt at det skal igangsettes et arbeid 
med en kommunedelplan for næringsutvikling i Ås og en prioritering av arbeid 

med denne planen og etablering av møteplasser for næringssamarbeid bør 
være en prioritert oppgave i oppstarten av «Attraktive Ås». 
 

 Samarbeid med universitetet 
Universitetet er en sentral samarbeidspartner og drivkraft i utviklingen av Ås. 

Kommunen samarbeider med universitetet i dag, men dette samarbeidet må 
utvikles videre. Målet er å utvikle Ås med kvaliteter som gjør at det blir 
attraktivt for studenter, forskere og næringsliv fra hele verden å bo og jobbe i 

Ås. Et viktig samarbeidsprosjekt er utviklingen av Campus øst der målet er å 
bli en av verdens mest attraktive og bærekraftige campus og 

universitetsbyer. Som del av arbeidet skal det gjennomføres en systematisk 
kartlegging av, og dialog med offentlige og private samarbeidspartnere og 
interessenter innen innovasjonsmiljøer og næringsliv som vi ønsker skal 

etablere seg på Campus øst. 
 

For å gjøre universitetsmiljøet mer synlig i Ås sentrum har universitetet tatt 
initiativ til å opprette et felleskontor på Rådhusplassen. Dette skal være et 
åpent og tilgjengelig kontor som skal vise omverdenen universitetets 

innovasjonsaktiviteter. Ard Innovation, Aggrator Inkubator Ås, Eik 
ideverksted, Vitenparken og kommunen er aktuelle partnere i 

kontorfellesskapet.  
 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 har et kapittel om 

«Universitetsbyen Ås» som omhandler samarbeid med universitetet og 
temaer det er viktig å samarbeide med universitetet om. Kommunen har gitt 

innspill til universitetets virksomhetsstrategi, vedlegg 1. Kommunens innspill 
til samarbeidstemaer og kapittelet i kommuneplanens samfunnsdel 
harmoniserer.  

 
Samarbeid med universitetet og etablering og utvikling av felleskontoret vil 
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være en naturlig del av satsingen på «Attraktive Ås».  
 

 Omdømme  

God og målrettet kommunikasjon er en sentral suksessfaktor i arbeidet med å 

bygge et godt omdømme som skaper vekst. Det handler om å styrke lokal 

identitet, tilhørighet og trivsel blant de som bor i og besøker kommunen i 

dag, slik at de blir gode ambassadører for å spre positive fortellinger om 

kommunen videre. Dersom innbyggere og virksomheter opplever at 

kommunen har gode tjenester og tilrettelegger for samskaping blir de 

værende i kommunen og bidrar til å bygge opp Ås-omdømmet utenfor 

kommunen. NMBU-studentene er en stor gruppe innbyggere som er i 

kommunen noen år. Med gode og attraktive bomiljøer og arbeidsmuligheter 

vil disse kanskje bli værende i kommunen. 

 

«Attraktive Ås» må også omfatte de som ennå ikke bor eller driver næring i 

kommunen. I prosjektet må det lages gode planer for å nå de bedriftene og 

innbyggerne og de besøkende som skal bidra til den veksten vi ønsker. En 

start er å identifisere særtrekk, kvaliteter og egenskaper ved Ås som vi 

ønsker å vise fram til ulike målgrupper.  

 
 Politisk forankring og eierskap 

Politisk forankring og eierskap er en avgjørende suksessfaktor om satsningen 

skal gi ønskede resultater. Formannskapet vil etter kommunedirektørens 
vurdering være den naturlige arena for dette. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren er forsiktig med å legge for klare rammer for satsingen på 

«Attraktive Ås» før personen som skal koordinere arbeidet er på plass. 
Kommunedirektøren mener likevel at arbeidet med planer for næringsutvikling, 
samarbeid med næringslivet og universitetetsmiljøet og omdømmebygging er 

oppgaver som bør prioriteres i det innledende arbeidet med «Attraktive Ås».  


