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 Innspill til/vedtak om «Boligpolitisk plan for Ås kommune», behandlet i   
 Eldrerådet 20/8-2019 (ER 8/19) 

 Hovedutvalgene 21/8-22/8-19 (HHS 8/19, HTM 55/19) 

 Formannskapet 28/8-19 (F 43/19) 

 Kommunestyret 4/9-19 (K 37/19) 

 Forslag/vedtak Rådmannens svar/anbefaling 

 Kommunestyret  

 Planen sendes tilbake. Før planen legges 
fram for ny politisk behandling skal: en 
tiltaksdel med konkrete tiltak utarbeides, 
og alle forslag som har innkommet i 
utvalgsbehandlingen, og som følger saken, 
skal vurderes.  

 

 Formannskapet/SV  

1 Planen sendes tilbake for også å vurdere 
mulighetene for at NAVs garantiordning 
for depositum erstattes av utlånsordning 
for betaling av depositum.  

Dette dekkes av Lov om sosiale tjenester for 
arbeids- og velferdsetaten. NAV skal vurdere å 
innvilge depositum når bruker søker om det. 
Det er to «utbetalingsmåter»; det ene er 
kontantdepositum og det andre er garanti. Hva 
NAV-kontoret velger, beror på en 
helhetsvurdering av brukers situasjon. 

 HHS/MDG   

2 a. HHS ser positivt på muligheter for å 
etablere en minihuslandsby og andre 
former for små boenheter i Ås. HHS 
ber administrasjonen følge opp 
forslaget. 

Er synliggjort i planen som en mulighet.  
Anbefaler at det spilles inn i 
kommuneplanprosessen.  

 HHS/Sp  

3 a. Hovedutvalg for helse og sosial savner 
mer konkret om hva studentenes 
boligbehov betyr for den boligpolitiske 
situasjonen i Ås. 

Studenter er tatt med som målgruppe. Status 
og behov er tatt med i kapt. 3.2.3 Leiemarked 
og leiepriser, samt tiltak 4: Øke kunnskap om 
det private leiemarkedet for de ulike 
målgruppene.   

 HHS (a-h), HTM (a-f)/Ap   

4 a. Forbedre rutiner for framskaffelse av 
tomter. 

Dekkes av tiltak 12: Lage en strategi for 
hvordan kommunen ubebygde og bebygde 
arealer skal forvaltes i et boligpolitisk 
perspektiv. I dette inngå bl.a.:  
 Hvilke boligpolitiske betingelser Ås kan stille ved salg 

av kommunale eiendommer. 

 Hvilke modeller kommunen kan bruke for å sikre 
boliger til prioriterte grupper.  

5 b. Utvikle system for informasjon ved 
etablering av botilbud 

Dekkes av tiltak 18: Gjennomgå rutiner og 
kriterier for tildeling av kommunale 
utleieboliger.  

6 c. Samordning før oppstartsmøter og 
møter med utbygger om boligsosiale 
formål. 

Dekkes av tiltak 25: Videreutvikle arenaer for 
dialog og samarbeid med eiendomsutviklere 
om bl.a. kommunens eiendomspolitikk.  

7 d. Bidra til at boligsosiale behov blir 
ivaretatt i kommuneplanen. 

Tas med som del av kommuneplanrulleringen.  

8 e. Vurdere om boligsosiale formål er Dekkes av tiltak 12: Lage en strategi for 
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hensiktsmessig ivaretatt i 
eierstrategier. 

hvordan kommunen ubebygde og bebygde 
arealer skal forvaltes i et boligpolitisk 
perspektiv. I dette inngå bl.a.:  
 Hvilke boligpolitiske betingelser Ås kan stille ved salg 

av kommunale eiendommer. 

 Hvilke modeller kommunen kan bruke for å sikre 
boliger til prioriterte grupper. 

9 f. Tilstrekkelig ressurser til oppfølging og 
gjennomføring av boligsosial 
handlingsplan 

Boligsosial handlingsplan er nå en del av 
boligpolitisk plan. Tiltaksdelen til den 
boligpolitiske planen er grunnlag for innspill til 
handlingsprogram og økonomiplan i perioden 
2020-2023. 

10 g. Følge opp programavtale med 
Husbanken. 

Dekkes av tiltaksområde 2.4 Husbankens 
virkemidler 

11 h. Utarbeide retningslinjer for salg av 
kommunal utleiebolig til leietaker 
inkludert fastsettelse av kjøpesum og 
eventuelt videresalg. 

Dekkes av tiltak 15: Avklare om «leie til eie» er 
et virkemiddel Ås kommune kan bruke rettet 
mot konkrete brukergrupper, eller i konkrete 
boområder.  

 HHS (a-c), HTM (d-e)/SV   

12 a. Planen må videre utarbeides med 
forslag til flere konkrete tiltak for å 
følge opp målsettingene. Det må 
vurderes å utarbeide en tiltaksplan. 

Det er utarbeidet en tiltaksplan som skal 
behandles høsten 2019. 

13 b. Planen må drøfte mulighetene for å 
etablere et kommunalt 
boligbyggeselskap 

Dekkes av tiltak 12: Lage en strategi for 
hvordan kommunen ubebygde og bebygde 
arealer skal forvaltes i et boligpolitisk 
perspektiv. I dette inngå bl.a.:  
 Hvilke boligpolitiske betingelser Ås kan stille ved salg 

av kommunale eiendommer. 

 Hvilke modeller kommunen kan bruke for å sikre 
boliger til prioriterte grupper. 

14 c. Planen må drøfte mulighetene for å 
stille krav til boligbyggelag. For 
eksempel at kommunen skal 
disponere/eie en prosentdel av 
leilighetene 

Se svar punkt b 

15 d. Boligpolitiske muligheter ved 
utbygging i regi av 
boligkooperasjonen/boligbyggelag. 

Se svar punkt b 

16 e. Systematisk fremming av boligpolitiske 
mål ved privat utbygging (ved 
utbyggingsavtaler og ellers). 

Dekkes av tiltak 25: Videreutvikle arenaer for 
dialog og samarbeid med eiendomsutviklere 
om kommunens eiendomspolitikk. 

 Eldrerådet  

17 a. Eldrerådet er enige i at eldre skal 
kunne bo hjemme så lenge de ønsker 
det, men da må kommunen 
tilrettelegge for at det er mulig å leie 
praktisk/teknisk hjelp, jf. punkt 2.3 
Mål, side 9. 

Dekkes av tiltak 28: Videreutvikle det etablerte 
boligtemaet for boligtilpasning, og revidere 
retningslinjene for boligteamet.  

 


