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Møtetid: 21.05.2019 kl. 15:30  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og på www.as.kommune.no.   
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Ås, 14.05.2019 

 
 

Grethe Karusbakken 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling  

ER-7/19 
Innspill fra rådene til Høring - Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/01318-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/19 20.05.2019 
2 Eldrerådet 7/19 21.05.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  21.05.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 

  
 
Ås, 13.05.2019 
 
Nils Erik Pedersen Ellen Grepperud 
kommunalsjef virksomhetsleder samfunnsutvikling 
teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet for høringsinnspillet: 
Rådene 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan for Ås 
2. Høringsbrev - Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Lenke til kommunens hjemmeside:  
https://www.as.kommune.no/boligpolitisk-plan-for-aas-kommune-hoering.6218801-125470.html 

 
Sekretærene sender vedtaket til: 
Rådgiver Solveig Viste 
  

https://www.as.kommune.no/boligpolitisk-plan-for-aas-kommune-hoering.6218801-125470.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det er første gang kommunen lager en helhetlig boligpolitisk plan. Planen inneholder 
forslag til målgrupper, mål og strategier for det boligpolitiske arbeidet. Den gir også 
en oversikt over aktuelle virkemidler kommunen bruker og kan bruke, samt en 
tiltaksdel.  
 
Fakta i saken: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune er et verktøy for å møte befolkningsveksten i Ås. 
Kommunen må ha en aktiv boligpolitikk for at det bygges nok boliger på riktig sted, at 
det bygges varierte boliger som møter ulike behov og at bomiljøet blir mangfoldig og 
inviterer til aktivitet, fellesskap og deltakelse.  
 
Den boligpolitiske planen skal vise hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet, ivaretar boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner. Dette ses 
i sammenheng med at det legges til rette for en fortettet tettstedutvikling som bl.a. 
bidrar til at ambisjonene om nullvekst i persontransport nås.    
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådene inviteres til å gi innspill til planen. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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