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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 2015-2019 63/19 10.10.2019 
7 Formannskapet 53/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret 70/19 23.10.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Følgende forslag fra MDG ble vedtatt i formannskapet, men framkom ikke av 
innstillingen: I tiltaksdelen endres fristen til «2021» for tiltak nr. 5. Øke kunnskap om 
det private leiemarkedet for de ulike målgruppene. 
 
 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 tas til 

orientering.  
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september 

2019 tas til orientering.  

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Tiltakene legges fram for politisk behandling så snart de er utarbeidet. 
2. Innspill gjennom høringsprosess og politisk behandling tas opp til vurdering i 

forbindelse med gjennomføring av tiltakene 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med MDGs forslag ble vedtatt 24-8 (7H, 1KrF) ved 
alternativ votering mot Hs forslag. 
 
SVs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
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. 
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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. 

4. I tiltaksdelen endres fristen til «2021» for tiltak nr 5. Øke kunnskap om det private 
leiemarkedet for de ulike målgruppene.  

5. Tiltakene legges fram for politisk behandling så snart de er utarbeidet. 
6. Innspill gjennom høringsprosess og politisk behandling tas opp til vurdering i 

forbindelse med gjennomføring av tiltakene. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 5. november 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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