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Saksprotokoll 
 
 

Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 

Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/19 07.10.2019 
2 Eldrerådet 9/19 08.10.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/19 08.10.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/19 09.10.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 11/19 09.10.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/19 10.10.2019 
7 Formannskapet 53/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret 70/19 23.10.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om endret frist under tiltak kap.1 – 
 Kunnskap om boligbehov, tiltak 5: «Øke kunnskap om det private 
 leiemarkedet for de ulike målgruppene»: Ny frist 2021. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tiltakene legges fram for politisk orientering eller behandling. 

2. Innspill gjennom høringsprosess og politisk behandling tas opp til vurdering i 

forbindelse med gjennomføring av tiltakene.  

3. Følgende justering av strategien: 

a. Legge til innledningsvis under mål: «Ås kommune skal bidra til mangfoldige 

bomiljøer for mennesker i ulike livssituasjoner og som utjevner sosiale 

forskjeller.»  

b. Under 4.2.3 Egenutvikling av egen eiendom, endre de to siste setningene: 

«det skal utredes nærmere om dette skal benyttes som virkemiddel i den 

boligpolitiske planen. Samtidig vil kommunen fortsette å bygge boliger for 

spesielle brukergrupper.»   

4. Følgende justering av tiltaksdelen: 

a. For tiltaksområde 2.1: 

 Nytt tiltak: «definere hvilke boligpolitiske betingelser Ås kommune skal 

stille til utbyggere gjennom kommuneplan og detaljreguleringsplaner» 

b. For tiltaksområde 2.2.1:   

 Foreslår tillegg i siste underpunkt «, herunder bruk av boligbyggerlag, 

borettslag og kommunale boligselskap.»  

c. Legge til en bisetning i tiltak 13 «for å sikre hensiktsmessig fordeling av 

ulike brukergrupper i utleieboligene samt en geografisk…» 
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Laila Nordsveen (Ap) fremmet Ap’s forslag fra HTM: 
1. Utbyggerne forplikter seg til å yte følgende opsjoner: 

 Inngå avtale om at en andel boliger i et nytt byggeprosjekt skal disponeres 
av kommunen eller den kommunen har pekt ut. 

 Det skal innarbeides en avtale som kan regulere antallet boliger i et 
område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers 
utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 
kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene 
til markedspris. 

 Utbyggerne gir kommunen forkjøpsrett for inntil 2% av boligene innenfor 
nye utbyggingsområder. Utbyggerne skal varsle kommunen før 
prosjektering av boligene igangsettes slik at kommunen får minimum tre 
måneder til å ta stilling til bruk av opsjonen. I løpet av denne perioden skal 
partene samarbeide om etablering og utforming og forhandle frem en 
avtale. Kommunen står fritt til å velge type leilighet, størrelse og plassering, 
men skal spre eventuelle kjøp av boliger på de ulike felt/byggetrinn for å 
unngå opphopning av kommunalt disponerte boliger. 

2. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitiske mål. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om tillegg i tiltaksplanen: 
 Vurdere å etablere et kommunalt boligbyggelag. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s ble enstemmig tiltrådt.  
 
Forslagene fra SV, Ap og V følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
3. Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. Kommunen 

noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og vil jobbe med 
myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt kan komme på et 
egnet sted i Ås. 

_____ 
 
Forslagene fra SV, Ap og V følger saken. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. oktober 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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