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Saker til behandling  

ER-9/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   
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   
7 Formannskapet 53/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret   
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
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.  
  
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet, 07.10.2019 
Eldrerådet, 08.10.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 08.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 09.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial, 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 10.09.2019 
Formannskapet, 16.10.2019 
Kommunestyret, 23.10.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan 2020-2023 pr 19092019 
2. Boligpolitisk plan 2020-2023 Tiltaksdel pr 19092019 
3. Boligpolitisk plan Svar på innspill Utvalg_F_K_sep 2019 
4. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Sak K 37/19 «Boligpolitisk plan for Ås kommune» ble behandlet i kommunestyret 
04.09.2019. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
«Planen sendes tilbake. Før planen legges fram til ny politisk behandling skal en 
tiltaksdel med konkrete tiltak utarbeides, og alle forslag som har innkommet i 
utvalgsbehandlingen, og som følger saken, skal vurderes.» 
 
Det er gjort noen endringer i selve planen på bakgrunn av dette. Tiltaksdelen til 
planen er utarbeidet (vedlegg 3) og forslagene som kom inn i utvalgsbehandlingen er 
vurdert i den sammenhengen (vedlegg 4).  
 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Planen 
omfatter både boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 20/15) og en boligpolitisk 
strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17).  
 
Planen dekker målgrupper i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det 
kommunalt disponerte boligmarkedet.  

 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 
kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette. Aktuelle målgrupper er seniorer og barnefamilier.  

 I mellommarkedet er det innbyggere som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet. Aktuelle målgrupper her er 
førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, studenter og småhusholdninger.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen skal følges opp. Tiltaksdelen 
bygger på fire tiltaksområder:    
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for de 

målgruppene som dekkes av planen med vekt på:  
a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomsforvaltning 
c. Kommunens støtteordninger og tjenester 
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d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med regionale myndigheter og 
eiendomsutviklere.  

4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Det er totalt 29 tiltak som fordeler seg på disse tiltaksområdene. Til hvert tiltak er det 
vurdert hvilken virksomhet som har ansvar for tiltaket, hvem det skal samarbeides 
med og når i planperioden tiltaket et tenkt gjennomført. De økonomiske 
konsekvensene er vurdert ut fra om tiltaket kan gjøres innenfor eksisterende rammer 
eller om det kreves økte rammer. Evt. behov for økte rammer spilles inn i arbeidet 
med kommunens handlingsprogram og økonomiplan fra 2021.  
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av handlingsprogram 2018-2021 vedtok 
kommunestyret at det skulle utarbeides en boligpolitisk strategi for å sikre en mer 
sosial boligpolitikk.  
 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018.  
 
Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel. Kommunen kan bruke 
ulike virkemidler for å bidra til en helhetlig boligpolitikk som dekker framtidige 
boligbehov. Disse virkemidlene er plan- og bygningsloven, kommunal 
eiendomsforvaltning, Husbankens låne- og støtteordninger samt kommunale 
tjenester og støtteordninger. Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. 
Det er derfor viktig å samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike 
virkemidlene internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.    
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og som 
samtidig legger til rette for en by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.  
Det er en utvikling som skal være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig 
bærekraftig.  
 
Planen dekker boligsosial handlingsplan (K-sak 20/15) og en boligpolitisk strategi for 
å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). Den boligpolitiske planen for Ås er 
en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk bindende, men gir retning for 
boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av kommuneplanen. Planen gir 
føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det gjelder arealplanlegging, 
kommunens eiendomsforvaltning, kommunale tjenester og støtteordninger, bruk av 
Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 



Ås kommune 

Eldrerådet 08.10.2019  Side 6 av 18 

 

 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt inn i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale 
rammer og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer 
som ikke tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken, målgrupper og strategier 
beskrives i kapittel 2. Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i 
kommunen, mens kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene 
for boligpolitikken i kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være 
førende for tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen er utarbeidet som et eget dokument. 
 
Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:  
 
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.  
 
For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier rettet mot ulike målgrupper:   
1. Bidra til at det bygges attraktive leiligheter for seniorer og barnefamilier.  
2. Bidra til at det bygges boliger for førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, 

studenter og småhusholdninger.   
3. Sikre boliger for vanskeligstilte. 
 
Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på 
følgende områder:  

 Plan- og bygningsloven 

 Kommunenes eiendomsforvaltning 

 Kommunens tjenester og støtteordninger 

 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 

 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med regionale 
myndigheter og eiendomsutviklere.   

 
Tiltakene bygger på fire tiltaksområder:   
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for målgruppene som 

dekkes av planen.  
3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med eiendomsutviklere. 
4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen gjelder for perioden 2020-2023. Innspillene fra den politiske 
behandlingen i utvalgene er vurdert i denne sammenhengen. Det er 29 tiltak som 
fordeler seg på de fire tiltaksområdene  
 
Prosess 
En prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått enhet 
for plan, miljø og næring i arbeidet. Det er gjennomført et dialogmøte med 
kommunens enhetslederforum, et åpent politisk dialogmøte og møte med eldrerådet 
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og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. I tillegg har planen vært på 
høring til 23 eksterne instanser samt internt i kommuneadministrasjonen i perioden 
10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 4.  
 
I behandling av boligpolitisk plan i kommunestyret (K 37/19) ble det vedtatt at alle 
forslag som kom inn i utvalgsbehandlingen, skulle vurderes, jfr. eldrerådet (8/19), 
hovedutvalg for helse og sosial (8/19), hovedutvalg for teknikk og miljø (55/19) og 
formannskapet (F 43/19). Det kom inn 17 forslag som er vurdert. En oppsummering 
av forslag og vurdering av disse finnes i vedlegg 3.   
 
Vurdering: 
Det er økende oppmerksomhet i Norge om en mer helhetlig boligpolitikk for å sikre 
framtidig boligbehov for ulike målgrupper. Det understøttes bl.a. av Meld.St.17 (2012-
2013) «Byggje – bu – leve. Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og 
framtidige generasjonar». Dette følges opp av flere instanser. Bl.a. har KS etablert et 
lærings- og utviklingsnettverk for helhetlig kommunal boligpolitikk der Ås sammen 
med 14 kommuner fra hele landet deltar.  
 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
målgruppene i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Dette er et komplekst fagområde, der kommunen må ha 
mer kunnskap om det framtidige helhetlige bolighovet for disse målgruppene. 
Kommunen må også øke kunnskapen om hvilke virkemidler den kan bruke for å 
kunne bidra til å dekke dette behovet. Det legger føringer for denne første 
boligpolitiske planens mål, strategier og tiltak. Behovet for kunnskap synliggjøres i de 
fire tiltaksområdene som de 30 tiltakene fordeler seg på: 
 
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
 
Tiltaksdelen synliggjør bl.a. hvem som har ansvar for å følge opp tiltakene. Det er i all 
hovedsak enheter og virksomheter i kommunen som står som ansvarlig eller 
samarbeidspart. Dette kan gjøre at tiltaksdelen kan framstå som en virksomhetsplan. 
Rådmannen mener likevel det er viktig å synliggjøre hvordan denne første versjonen 
skal følges opp.  
 
Innspillene fra utvalgsbehandlingen er vurdert i utarbeidelse av tiltaksdelen. 
Rådmannen vurdere det dit hen at de fleste innspillene dekkes av tiltakene i planens 
tiltaksdel. De øvrige tiltakene anbefaler rådmannen blir spilt inn til 
kommuneplanrulleringen.  
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Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for Ås kommune 
med mål, strategier og tiltaksdel, er en god start i kommunens arbeid med å få en 
mer helhetlig boligpolitikk. Den skal bidra til at det framtidige boligbehovet for ulike 
målgrupper vil bli dekket, i tråd med befolkningsveksten som det legges føringer for i 
kommuneplanen. Den skal også bidra til en variert boligsammensetning som møter 
ulike behov både når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også 
bidra til å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidra til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
En første vurdering av tiltakene, viser at de fleste tiltakene kan gjennomføres 
innenfor eksisterende rammer. Tiltak som krever økte rammer vil bli vurdert i 
sammenheng med utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan for 2021, 2022 
og 2023.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 
Alternativer: 
Boligpolitisk plan vedtas ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god start på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid som 
stadig flere kommuner er i gang med.  
 
Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune med tiltaksdel vedtas slik 
den foreligger.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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ER-10/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  19/02230-1 
Saksgang  Møtedato 

Eldrerådet 10/19 08.10.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/19 08.10.2019 
Klima- og miljøutvalg 19/19 08.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 12/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/19 10.10.2019 
Formannskapet 56/19 16.10.2019 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport prosjekt frivillighet i kommunen 2017-2019 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Alle lag og foreninger i Ås 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 

Tilbakemeldingene fra frivilligheten er at de ønsker seg et fast kontaktpunkt i 
kommunen da de opplever å bli sendt til forskjellige ansatte, og at behandlingstiden 
da blir for lang. Det er et stort behov for lokaler til frivillige aktiviteter, både innenfor 
idretten og annen frivillighet, og tilskuddsmidler vil hjelpe foreningene til å kunne 
gjennomføre ulike aktiviteter. 
 

Frivilligmeldingen legger opp til 13 tiltak over en periode på fire år. Det ene tiltaket er 
en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon. Tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i 
frivilligmeldingen er relatert til at det prioriteres en stillingsressurs på dette området. 
Det kan ikke forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en 
slik ressurs. 
 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, skal vurderes i 
forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Fakta i saken: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 
Arbeidsgruppen har fra januar 2018 til og med juni 2018 hatt 6 møter, samt 3 møter 
på kveldstid med de frivillige organisasjonene Lions Ås/Nordby, Nordby IL og Ås 
Speidergruppe. Mange lag og foreninger ble invitert til å delta, og disse ønsket å bli 
med.  Det har kommet innspill både i møtene og skriftlig, om hvordan de frivillige 
opplever dagens situasjon og hvordan man ser for seg en ønsket framtid. De 
skriftlige tilbakemeldingene fra lag og foreninger, samt spørreundersøkelsen til 
ansatte i kommunen, er vedlagt sluttrapporten. 
 
Hvor er vi i dag? 

 Ås kommune har i dag ingen koordinerende funksjon mellom frivilligheten og 
Ås kommune foruten Ås frivilligsentral som først og fremst retter seg mot 
enkeltindivider med ulike tiltak. 

 Ås kommune har ingen vedtatt plan for samhandling mellom frivillige og 
offentlig forvaltning. 

 Frivillige lag og foreninger savner et kontaktpunkt i kommunen. 

 Mange kommunale tjenester trenger bedre rutiner for hvordan man kan knytte 
til seg frivillig arbeid, og hvordan man skal ta imot og gi kunnskap om 
tjenesten til de frivillige. 
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Hvor vil vi (effektmål) 

 Det er utarbeidet og politisk vedtatt en Frivilligmelding som tilfredsstiller 
nasjonale krav og føringer. 

 Kommunens organisering av frivillig arbeid er avklart mellom politikere, 
innbyggere og ansatte, og tilfredsstiller nasjonale krav jmf. Frivilligmeldingen. 
Dette innebærer også at det er avklart hva som er målgruppen for det frivillige 
arbeidet – enkeltfrivillige, lag og foreninger, eller begge deler.  

 Samarbeid mellom tjenester og frivillighet er styrket i et helhetlig perspektiv.  

 Ås kommune har et samarbeid med frivillige som preges av minst mulig 
byråkrati. 

 Ås kommune legger til rette for samskaping mellom frivillige og kommunen.   

 Kommunen legger til rette for at lag og foreninger kan få oversikt over, og 
søke på, tilskudd til frivillig virke. 

Nasjonale og lokale føringer 
Frivillighet i samhandling med kommunal sektor har flere nasjonale føringer, blant 
annet gjennom Stortingsmelding 39 (2007-2007) Frivillighet for alle, Stortingsmelding 
26 (primærhelsemeldingen), Stortingsmelding 19 og 34 (folkehelsemeldingene) og 
Folkehelseloven § 4. Stortingsmelding 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, 
sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken presenterer 
regjeringens frivillighetspolitikk og trekker spesielt frem at frivilligpolitikken skal bidra 
til at frivilligheten kan realisere sine egne mål og innovasjonskraft. Kommunenes 
sentralforbund (KS) har overordnede prinsipper for frivillighet, og Frivillig Norge har 
de 10 politiske bud som føringer for arbeidet innenfor frivillighet i Norge.  
 
Ås kommune har forankret arbeidet med frivillighet i kommunens handlingsprogram 
kap.5.4. Kultur, idrett og fritidstjenester, kap. 5.7. Sosiale og arbeidsrettede tjenester, 
kap. 5.8. Tjenester til hjemmeboende og punkt 360 naturforvaltning og friluftsliv.  
 
Ressurser 
I dag har Ås kommune en Frivilligsentral i Ås sentrum med en daglig leder i 100 % 
stilling. I forbindelse med omorganiseringen fra 01.01.19 ble enhetsleder for kultur, 
idrett og frivillighet etablert. Gjennom dette har kommunen avklart strategisk hvor de 
kommunale tjenestene rettet mot frivillighet og idrett hører hjemme. Det finnes flere 
enheter i kommunen som samarbeider med ulike sider av frivilligheten, men de er 
ikke nødvendigvis koordinert. Oppgaver innen feltet frivillighet som oppfølging av 
informasjon på hjemmeside, utdeling av tilskuddsmidler, oppfølging av politiske 
strategier, representasjon i dialogmøter og lignende er fordelt på flere ulike ressurser 
i kommunen. 
 
Frivilligsentraler er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det 
offentlige som genererer frivillige innsats for og med det brede lag av befolkningen. 
Daglig leder skal sørge for daglig drift av frivilligsentralen gjennom blant annet å 
være en formidlingstjeneste mellom de som ønsker å hjelpe, og de som trenger 
hjelp. Frivilligsentralen skal først og fremst være en tilrettelegger for aktivitet som 
innbyggerne ønsker å gjennomføre.   
 
Tilbakemeldingen fra lag og foreninger er at de ønsker én kontakt inn i kommunen, 
da de opplever å bli sendt til flere ulike ansatte. Dette oppleves som for byråkratisk 
og ikke hensiktsmessig for å tilrettelegge og utvikle frivilligheten i Ås.  
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Lokaler  
Frivillige lag foreninger og individuelle frivillige ønsker å ha mulighet til å benytte 
lokaler i kommunen gratis eller til en lav kostnad. Dette for å inkludere alle 
innbyggere som ønsker å delta i aktivitetene. Å jobbe frivillig i et idrettslag oppleves 
meningsfylt og er først og fremst lystbetont. Idretten ønsker at det frivillige arbeidet 
skal dreie seg om å skape aktivitet og et positivt miljø for barn, ungdom og foreldre. 
Det er nødvendig at aktivitetstilbudet stadig utvikler seg, og er variert, for å kunne 
favne mange personer med ulike ønsker og behov. Ikke minst ønsker idretten å tilby 
ungdom attraktive tilbud og arenaer som er «konkurransedyktige» for å kunne bidra 
til å forhindre passivitet og utenforskap. I dette arbeidet er de helt avhengig av 
tilrettelegging og ressurser fra kommunens side.  
 
Innspill fra frivillige sier det er mangel på lokaler og treningsfasiliteter til mindre lag og 
foreninger. Disse er i dag spredd på forskjellige steder rundt om i kommunen, og 
noen har treningsforhold som de mener ikke ivaretar behovene. Det gjelder for 
eksempel bueskyting og kampsport. Idretten opplever innimellom treghet og mangel 
på koordinering mellom enheter i det kommunale systemet, noe som hindrer effektiv 
oppfølging og god dialog med drift, tilrettelegging og utvikling for aktiv idrett i hele Ås.  
 
Kommunen har avtaler med flere lag/foreninger om bruk av kommunale bygg. For 
eksempel bruker Holstad grendelag gamle Holstad skole. Nordby speidergruppe 
bruker Speiderhytta på Nordre Stuene, Ås kunstforening bruker Drøbaksveien 6 og 
Nordby og Ås idrettslag bruker klubbhusene. 
 
Lag og foreninger har behov for lokaler til å gjennomføre frivillig aktivitet. Lagring av 
ulike typer utstyr og arkiver er også etterspurt. Ås kulturhus leies i dag av lag og 
foreninger som har midler til dette. Andre låner skoler, bruker private hjem eller andre 
lokaler.  
 
Gjennom voksenopplæringslovens §7 er kommunen pålagt å tilby gratis leie av 
lokaler til kurs som er godkjent av ulike studieforbund. «Undervisningslokaler der 
driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til 
disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med 
tilskudd etter kapittel 2 i loven.» Ordningen inkluderer blant annet kor, korps, 
orkestre, speidere, idrett osv.  All opplæring skal skje via ulike studieforbund som for 
eksempel Norsk musikkråd, Natur og Miljø, Kultur og Tradisjon, og Idrettens 
studieforbund.  
 
Tilskuddsmidler 
Ås kommune gir tilskudd på 550 000,- som driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 
der de under 26 år prioriteres. 130 000,- gis som tilskudd til kulturarrangementer, der 
deler av tilskuddet går til frivillighet. 30 000,- går til frivillig integreringsarbeid.  
 
Frivillighetsråd 
Mange kommuner har ulike råd som skal ivareta sitt områdes interesser i kommunen. 
Ås kommune har et idrettsråd. Et frivilligråd er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner i nær dialog med kommunen, med ulik plass i organisasjonen i 
forskjellige kommuner. Rådet bidrar med å oppnå en mer helhetlig innsats for 
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innbyggerne, komme med innspill til frivilligpolitikken og være en sentral aktør for 
utvikling av frivilligmeldingen for kommunen.   
 
Aktivitetskalender  
Ås kommune har i dag en aktivitetskalender på sin hjemmeside. Den oppleves ikke 
brukervennlig av frivillige lag og foreninger, og brukes derfor i liten grad. Frivillige 
ønsker en nettkalender som samler alle aktivitetene i Ås. En aktivitetskalender som 
dekker alle aktiviteter vil være til stor nytte for frivilligheten da det er en god kanal for 
rekruttering, og for å nå ut til innbyggerne med sine aktiviteter. En slik 
aktivitetskalender kan ligge på en frivilligportal som er for alle frivillige.  
 
Vurdering: 
 
Ressurser 
Aktiviteten har økt i Ås frivilligsentral noe Ås kommune er veldig fornøyd med. Mange 
av aktivitetene ved frivilligsentralen er forebyggende og helsefremmende, og de 
«sparer» andre tjenester i kommunen for kostnader gjennom sin aktivitet. Kommunen 
har én 100% stilling i Frivilligsentralen som skal jobbe sammen med frivilligheten, og 
daglig leder må si nei til flere foreslåtte aktiviteter av kapasitetshensyn. Ved sykdom 
og ferieavvikling blir frivilligsentralen stengt da det ikke finnes egnede vikarer som 
kan ta over arbeidsoppgavene. For å styrke arbeidet ut mot frivilligheten er det 
hensiktsmessig å jobbe i team både for arbeidsmiljøet sin del, og for å fordele 
arbeidsmengden.  
 
Det er ønskelig at det opprettes en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon som har 
ansvaret for oppgaver som går utover frivilligsentralens virkefelt. En frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon vil være kommunens administrative kontaktledd mot frivillig 
sektor. Ressursen vil koordinere kommunens innsats innen frivillighet på tvers av 
faglige og organisatoriske skillelinjer. Den vil ha ansvaret for felles informasjonstiltak, 
registre, søknads- og tilskuddsordninger, dialogmøter med mer. Ressursen vil følge 
opp kommunens frivillighetspolitikk i samarbeid med frivilligsentralen, og bidra til å 
oppfylle enhetens ansvar for tverrsektoriell samhandling og tilrettelegging på 
frivillighetsfeltet. En hovedoppgave å følge opp frivilligmeldingens tiltaksplan og bidra 
til å oppfylle meldingens målsetninger om forenkling for frivilligheten, sterkere 
samhandling og større tilgjengelighet på kommunens lokaler/uteplasser/ anlegg. 
 
Ved opprettelse av en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil daglig leder i 
frivilligsentralen kunne bruke mer tid på sitt kjerneområde. Arbeidet vil være å utvikle 
Frivilligsentralen som en møteplass ved å være en formidlingstjeneste og legge til 
rette for selvhjelpsgrupper. 
 
I kommunen er det ansatte som jobber sammen med frivillige lag og foreninger ut i 
fra egeninteresse og behov i enheten. De legger til rette for frivillige gjennom praktisk 
hjelp med tilrettelegging for aktiviteter, svare på spørsmål og hjelpe til på generelt 
grunnlag. Et tiltak i frivilligmeldingen er å opprette ansvarsområdet «frivilligkontakt» i 
eksisterende stillinger i aktuelle enheter i kommunen. Dette tiltaket vil styrke arbeidet 
med å koordinere frivilligheten, og å synliggjøre kontaktpersoner og 
arbeidsoppgaver. Dette skaper også en helhetlig tilnærming til kommunens arbeid 
med frivillighet. En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil følge opp 
frivilligkontaktene.  
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Prioritering av en funksjon som frivillig- og idrettskoordinator er bestemmende med 
hensyn til tidsaspektet for gjennomføring av tiltakene i frivilligmeldingen. Det kan ikke 
forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en slik 
funksjon. 
 
Lokaler 
Undersøkelsen blant frivillige i Ås viser at tilgang til lokaler til møter, oppbevaring og 
kursing er et av de viktigste behovene. Et av tiltakene i frivilligmeldingen er at 
kommunen vil gjøre en utredning om å stille skolelokaler og andre tilgjengelige 
lokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner. Det anbefales at en 
frivillig- og idrettskoordinator får som oppgave å samle inn informasjon om Ås 
kommunes lokaler, og tilgjengeligheten i disse, som et grunnlag for vurdering av 
vederlagsfritt utlån. Da kan man også vurdere digitale rombookingsløsninger som for 
eksempel «AktivBy» i Bergen kommune eller LEDi som de har i Drammen.  
 
Eksempler fra andre kommuner: 
Drammen kommune har en løpende prosess på at lag og foreninger skal få tilgang til 
skolelokaler på kveldstid. Erfaringen viser at det er veldig positivt for frivilligheten, 
men at FDV kostnader øker noe fordi behovet for renhold, strøm, varme og annet 
øker. Drammen prioriterer likevel tiltaket fordi de positive ringvirkningene er større 
enn kostnadene for å holde lokalene åpne for frivilligheten.  
 
Oslo kommune har nå et pågående prosjekt som heter «Meråpen skole» der målet er 
å gjøre det enklere for utleier og leietager å benytte seg av skolelokaler på kveldstid.  
 
Moss kommune har investert i Frivillighetens hus som et frivillig styre koordinerer. 
Her kan lag og foreninger bruke lokalene fritt. Kommunen dekker strøm, husleie og 
vask. Frivillighetens hus åpnet i mai 2019.  
 
Frivillighetsråd 
Ås kommune vil bidra til å utvikle et frivilligråd som snakker frivillighetens sak. I dag 
fungerer Ås idrettsråd godt, men resten av frivilligheten har ikke et talerør inn til 
kommunen på samme måte. Ås kommune vil oppfordre frivilligheten til å samle seg 
og danne et frivilligråd da dette vil være et nyttig talerør for frivilligheten. 
 
Aktivitetskalender 
En aktivitetskalender er samlende for all frivillig aktivitet i kommunen. En slik side vil 
også kunne inneha informasjon om frivillige lag og foreninger. Det krever tid og 
kapasitet for å bygge opp en slik nettside, men hvis den blir markedsført godt og fulgt 
opp er det en god måte å tilrettelegge for frivillighet på. I en tid der det ligger mye 
informasjon på internett er det samlende å ha en aktivitetskalender som skal dekke 
hele Ås kommune. Det er ikke nødvendigvis det beste å lage en ny 
aktivitetskalender, men heller kartlegge kommunens behov og gå i dialog med andre 
som organiserer aktivitetskalendere for se på mulig samarbeid. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Frivilligsentraler mottar frem til 01.01.20 årlig øremerket tilskudd til lønn av daglig 
leder. Fullt tilskudd fordrer en 100% stilling som daglig leder.  Pr 01.01.2019 utgjorde 
tilskuddet 414 000 kr. Etter 01.01.20 vil tilskuddet gå inn som en del av 
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rammetilskuddet til kommunen. Tilskuddet har vært en stor satsning fra staten sin 
side som ønsker at kommunen prioriterer frivillighet.  
 
En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil være en viktig ressurs til enhet for kultur, 
idrett og frivillighet. Funksjonen kan kombineres med andre stillinger som vil inngå i 
kommunens planlagte innbyggertorg.  
 
Arbeidet med frivillighet i Ås kommune fortsetter som i dag med en daglig leder på 
frivilligsentralen og enhetsleder for, kultur, idrett og frivillighet med overordnet ansvar. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å gjennomføre nye tiltak rettet mot å motivere til mestring, hindre ensomhet og 
bidra til økt frivillig aktivitet i Ås, anbefales det å innarbeide en ny frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon med mandat til å jobbe med informasjon rettet mot 
frivilligheten, tilskuddsmidler, opplæring, lokalutleie, aktivitetskalender og annet.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
23.10.19 
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ER-11/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02987-1 
Saksgang  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget 2019 10/19 24.09.2019 
Eldrerådet 11/19 08.10.2019 
Klima- og miljøutvalg 20/19 08.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 14/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/19 10.10.2019 
Administrasjonsutvalget 9/19 16.10.2019 
Formannskapet 58/19 16.10.2019 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Klima- og miljøutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
2. tertialrapport 2019  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken: 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 - 
2022. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet.  
 
Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 
økonomiplan. Rapporten beskriver status per 31. august 2019.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2019. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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Drøfting 
 
Eldredagen 2019 - tirsdag 1. oktober 
 
 
 
 
 
Referatsaker  
 
12/19 19/00063-8 Oppsummering Seniorkontakttilbudet i Ås kommune 

 
13/19 18/03675-42 Diskrimineringsnemnda ber om ytterligere opplysninger  - 

Svar fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

14/19 18/03675-43 Universell utforming av legekontorer i Ås - 
Forhåndsvarsel om avvisning 
 

 


	MØTEINNKALLING
	Eldrerådet

