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MØTEINNKALLING 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 18.08.2021 kl. 18:30  
Sted: Ås kulturhus, store salong  

 
Møtet holdes fysisk i kulturhuset med forbehold om at koronasituasjonen ikke 
tilsier annet. Det er åpent for publikum, men av smittevernhensyn er det 

begrenset plass. Interesserte bes kontakte politisk.sekretariat@as.kommune.no 
på forhånd.  
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23/21 20/02289-9 Orientering om rehabilitering og innhold i det 
nye ungdomshuset i Langbakken 37 
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24/21 21/01926-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 

7 

    

 
 

 
Ås, 11.08.2021 

 

 

Odd Vangen 

leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  

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. 
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Orienteringer: 
  

 Kommuneplanens samfunnsdel v/ Solveig Viste   
       Felles orientering med HHS og HTP i Store sal kl. 18.30. 
 

 Folkehelseprofil 2021 – 17/02621-20 
 

Drøfting  

2/21 21/01484-4 Handlingsprogram 2022 - 2025 med økonomiplan 2022 
- underlag til drøfting i hovedutvalgene 

 
Innsparingsforslag innenfor tjenesteområdet til 

utvalget. 
 

 
Informasjon fra leder og eventuelt:  
 

 Gjennomgang av kommunestyrets vedtak i saker hovedutvalget behandlet i 
mai 2021. 

 
 
Referatsaker:  

 
9/21 21/00863-6 Referat SU - Frydenhaug barnehage 

 
10/21 21/00863-7 Referat SU - Søråsteigen barnehage 12.04.2021 
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Saker til behandling  

HOK-23/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  20/02289-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/21 17.08.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 6/21 17.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 9/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 64/21 25.08.2021 

6 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Saken tas til orientering. 
2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 

disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 

- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
 
 

Ås, 04.08.2021 
 

 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 

Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ungdomshuset Midtgard er vedtatt flyttet til den gamle tannlegeklinikken i 
Langbakken 37. Barn og unge har medvirket i prosessen for å utvikle et nytt 

ungdomshus. I K-sak 63/19 om «Fremtidig plassering av ungdomshuset 
Midtgard» vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 3 millioner kr for å utbedre 

tannklinikken til et egnet ungdomshus.  
 
I K-sak 35/20 budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret at det 

skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, sett opp mot 
kommunens økonomiske situasjon og innsparingsbehov ved å gå i dialog og 

samarbeid med frivillige organisasjoner. Det har vært tatt kontakt med 
Ås/Vestby Røde Kors og andre lag og foreninger, men foreløpig har ingen meldt 

sin interesse for å inngå i et forpliktende samarbeid om driften.  
 
Midtgard ungdomshus flyttet ut av sine lokaler i mai 2021. Foreløpig innflytting i 

nye lokaler i Langbakken 37 er oktober 2021. Ved oppstart i nye lokaler vil 
ungdomshuset ha helårsdrift og skal være en arena som skaper tilhørighet og 

mestring. 
 
Midlene som er bevilget fra kommunestyret for å styrke arbeidet mot 

hatkriminalitet og rasisme disponeres i henhold til følgende plan: 
- Ha åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 

- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 

Fakta i saken: 
I forbindelse med byggingen av nye Åsgård skole ble det vedtatt at bygget som 

huser ungdomshuset Midtgard skal rives. Ny plassering av ungdomshuset blir 
Langbakken 37. I januar 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av 
representanter fra ungdomsrådet, elevrådet ved Åsgård og Rustad, elevrådet ved 

Ås ungdomsskole, SLT-Koordinator, representanter fra eiendomsavdelingen og 
ansatte ved ungdomshuset, med formål om å sikre medvirkning fra barn og unge 

i utformingen av nytt ungdomshus.   
 
Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse på 7.trinn på Rustad og 

Åsgård, alle trinn på Ås ungdomsskole, samt noen elever fra Ås videregående 
skole. 400 ungdommer svarte på undersøkelsen.  

 
Hovedfunnet i undersøkelsen var at ungdom ønsker at det nye huset skal 
inneholde en stor sal, muligheter for film og tv, bordtennis/biljard, chillout-soner, 

gaming og kafé. På bakgrunn av dette utformet prosjektgruppa fem alternativer 
til et nytt ungdomshus, hvor det som hadde lavest kostnadsramme ble besluttet 

gjennomført. 
 
I K-sak 35/20 om Budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret den 

17.06.20 at det skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, 
ved å kartlegge muligheter for samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

Foreløpig har dialogen med de frivillige ikke gitt resultater i forpliktende 
samarbeid. 
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I juni 2020 ble det avholdt et bredt tverrfaglig samarbeidsmøte i kommunen 
sammen med Røde Kors. Målet var å kartlegge hvordan ungdom har det i dag og 

hvordan kommunen best kan imøtekomme behovene videre, jf. K-sak 35/20. I 
møtet fremkom det at de aller fleste ungdommene hadde det bra, det var mange 
arrangement og aktiviteter å delta på. Det var en økende uro for at ungdom 

trakk ut av Ås og mot Ski og Oslo, fordi det skjedde for lite i Ås tilpasset 
ungdommenes behov. Det ble trukket frem at det var ulikheter mellom nord og 

sør i Ås, med økende bekymring for hjemmeforholdene til flere barn og unge i 
nord. Møtedeltagerne foreslo at innholdet i ungdomstilbudene burde ha fokus på 
et bredt tilbud, tilbud som varer over tid, samt at det ble etterspurt en tettere 

samhandling mellom ungdomshusene og kommunes øvrige skole og 
tjenestetilbud.  

 
I K-sak 125/20 besluttet kommunestyret den 10.12.20 å styrke kommunes 

arbeid mot hatkriminalitet og rasisme med kr 500 000 pr år i en periode på 4 år. 
Våren 2021 ble det gjennomført planmøter med bred deltagelse innen barn, unge 
og familie feltet. I tillegg er det innhentet informasjon fra virksomhet grunnskole. 

Det vises til orientering fremlagt på kommunestyremøtet i 16.06.2021. 
 

Siden mars 2020 har aktiviteter rettet mot barn og unge vært sterkt redusert 
som en følge av covid-19 pandemien. Ungdomshusene har under pandemien 
dreid driften fra å møte ungdom på klubben til å møte dem på sosiale plattformer 

som Instagram og Discord. Ungdomshusene har også testet ut konseptet 
«Ungdomshus til fots» i de periodene hvor klubben har vært stengt på grunn av 

pandemien. Ansatte har vært ute i nærmiljøet, vært tilgjengelig for ungdom og 
har oppsøkt steder ungdom er. Både tilbudet på sosiale plattformer og 
Ungdomshus til fots har fått gode tilbakemeldinger fra de ungdommene som har 

benyttet seg av tilbudet.  
 

På bakgrunn av disse erfaringen ble det besluttet å opprette Trivselskontakter 
sommeren 2021. Målet med trivselskontaktene var at de skulle være der 
ungdom ferdes i sommerferien, på Breivoll, Vinterbrosenteret og Ås sentrum, 

med mål om å fremme inkludering gjennom aktivitet og tilstedeværelse for 
ungdom. Sosiale plattformer som Instagram ble brukt aktivt i dialogen med 

ungdommene. Erfaringene viser at mange barn og ungdommer oppsøkte 
trivselskontaktene, mange ønsket å være med på de aktivitetene som 
trivselskontaktene igangsatte og mange tok kontakt via sosiale plattformer og 

ønsket kontakt.  
 

Ungdomshusene er en av flere tiltak som retter seg mot ungdommene i 
kommunen sammen med skolehelsesykepleier, Helsestasjonen for ungdom og 
studenter, Barne- og ungdomsteamet og ungdom med særlige behov. I tillegg til 

tilbudene fra lag og foreninger. 
 

Viktigheten av tidlig å fange opp barn og unge som strever, samt sette inn tidlig 
og tverrfaglig hjelp, blir understreket med Barnevernsreformen som trer i kraft 
01.01.2022. 

 
 

Vurdering: 
Ungdommene i Ås har kommet med klare ønsker om at tilbudene som gis på 

ettermiddag/kveld må være mer synlig og kjent, de må ses i sammenheng med 
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skolearenaen med tilhørende skolehelsetilbud, det må være tilgjengelige voksne 
og de trenger et fysisk sted og møtes.  

Hovedaktiviteten ved ungdomshusene forgår rett etter skoletid og frem til andre 
aktiviteter tar over. I tillegg vil det være langåpent fredag.  
 

De nye lokalene i Langbakken 37 ligger nær Ås ungdomsskole, noe man håper vil 
bidra til at ungdomshuset vil bli et naturlig sted for ungdom å komme innom 

etter skoletid. 
 
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig at virksomheten har 

hovedansvaret sammen med virksomhetens øvrige ressurser på en slik måte at 
ungdomshusene både er generelt forebyggende og kan iverksette innsats ved 

bekymring for enkeltungdom eller miljøer. Dette vurderes som viktig når man nå 
erfarer at det er økende bekymring for ensomhet, psykisk uhelse og rus blant 

ungdom.  
Innhold i ungdomshusene: 

 En arena som er gratis og hvor det er aktiviteter på ungdommenes 

premisser alle ukedager etter skoletid, og langåpent på fredager. 
 Tilgjengelige voksne 

 En arena som samarbeider tett med skole og skolehelsetilbud 
 En arena som samarbeider tett med lag og foreninger 
 En arena som er åpen også i skolens ferier 

 Voksne som kan være til stede ute i nærmiljøet ved behov  
 

Å utvikle en god samhandlingsmodell for hele oppvekstfeltet for å raskt 
identifisere behov og sette inn tidlig innsats står sentralt. Dette arbeidet ble 
påstartet høsten 2020 med bistand fra BTI-koordinatoren.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Kommunestyret har bevilget kr 500 000 kr i en periode på 4 år. Dette for å 
styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme. Ungdomshusene er en arena som 
skal fremme tilhørighet, inkludering og sosial læring og vil dermed være en viktig 

arena i dette arbeidet.  
 

Alternativer: 
Et alternativ er å drifte slik som i dag, hvor ungdomshusene er åpent 38 av årets 
52 uker, og blant annet er stengt i skolens ferier. De bevilgede midlene vil 

brukes i samarbeid med de øvrige tjenestene som møter barn og unge. 
 

Konklusjon: 
Rehabilitering av de nye lokalene til Ungdomshuset er i tråd med 
fremdriftsplanen. 

Det vurderes som hensiktsmessig for å forebygge hatkriminalitet og 
diskriminering, at majoriteten av midlene som er bevilget går til å skape en 

arena for ungdom hvor de kan bygge tilhørighet, oppleve mestring og ha tilgang 
på trygge voksne. Dette vurderes som et viktig forebyggede tiltak 
 

Kan vedtaket påklages? 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
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HOK-24/21 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  21/01926-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 21/21 17.08.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 43/21 18.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 10/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 59/21 25.08.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 

04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 

Ås, 04.08.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Formannskapet 
 
Vedlegg:  

 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034, datert 
04.08.2021. 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Planprogram for rullering av kommuneplanen, vedtatt 16.09.2020: 

https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html 
 Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune, vedtatt 10.12.2020: 

https://www.as.kommune.no/planstrategi-2021-2024-for-aas-
kommune.6345442-352088.html 

 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 
  

https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html
https://www.as.kommune.no/planstrategi-2021-2024-for-aas-kommune.6345442-352088.html
https://www.as.kommune.no/planstrategi-2021-2024-for-aas-kommune.6345442-352088.html
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Saksutredning 
 

Fakta i saken 
Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å 
bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv 

på minst 12 år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Arealstrategiene i samfunnsdelen (s.23-25) legger føringer for arealdelen.  

 
Forslag til kommuneplan for perioden 2022-2034 skal erstatte kommuneplanen 
for Ås kommune 2015-2027. I denne saken er det forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel som behandles. Den skal sendes på høring sammen med 
kommuneplanens arealdel.  

 
Grunnlaget for utarbeidelse av forslag til kommuneplanens samfunnsdel er 

planprogrammet for rullering av kommuneplanen, som ble vedtatt av 
kommunestyret 16/9-20. Planprogrammet beskriver hensikten med rulleringen 
og hvilke temaer som skal drøftes i forbindelse med utarbeidelse av 

kommuneplanens samfunnsdel.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver: 
 Visjonen «Sammen om miljø, mangfold og muligheter». Den er koblet til FNs 

17 bærekraftsmål som er fordelt på de tre dimensjonene i bærekrafts-

begrepet miljø og klima, sosiale og kulturelle forhold og økonomi. «Sammen 

om» peker på det 17. bærekraftsmålet «Samarbeid om å nå målene» 

 De langsiktige utfordringene kommunen står overfor når det gjelder 

samfunns- og tjenesteutvikling.  

 Mål og strategier for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen. De tar 

utgangspunkt i tjenestene kommunen produserer og utvikler og viser hvordan 

kommunen skal møte utfordringene og gripe mulighetene kommunen har. I 

tillegg er målene sett i sammenheng med FNs 17 bærekraftsmål. De ulike 

temaplanene (jf. vedtatt planstrategi) konkretiserer tiltak for å nå målene og 

strategiene.  

 Arealstrategier som legger føringer for kommuneplanens arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel er strukturert etter de oppgavene kommunen har 
som tjeneste– og samfunnsutvikler:  

 Temaer som gjelder hele organisasjonen og samfunnet er samarbeid, 
økonomi, medarbeidere og kompetanse, digitalisering, kommunikasjon samt 
samfunnssikkerhet og beredskap.  

 Temaer som gjelder mer spesifikke tjenesteområder, er:  
o Helse og mestring  

o Oppvekst og opplæring 
o Kultur og frivillighet 
o Arealforvaltning 

o Klima 
o Teknisk infrastruktur 

o Boliger og eiendomsforvaltning 
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Vurdering 

Visjonen «Sammen om miljø, mangfold og muligheter» er sett i sammenheng 
med FNs 17 bærekraftsmål. Miljø viser til miljø- og klimadimensjonen i 
bærekraftsbegrepet, mangfold viser til den sosiale og kulturelle dimensjonen, 

mens økonomidimensjonen er koblet til muligheter. «Sammen om» viser til det 
17. bærekraftsmålet som handler om samarbeid om å nå målene. Visjonen peker 

framover og er samtidig aktuell og konkret.  
 
I utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel 2022-34 er det lagt stor vekt 

på å sikre forankring og eierskap i kommuneadministrasjonen. Utfordringsbildet, 
målene og strategiene har blitt til i mange og aktive prosesser sammen med 

ledelse og ansatte på mange nivåer. Kommunedirektøren mener dette gir et godt 
og felles bilde av de utfordringene Ås kommune står overfor, samt hvordan 

kommunen skal møte utfordringene gjennom mål og strategier.  
 
Kommunedirektøren har valgt å bruke kommunens tjenesteområder, slik de er 

definert i kommunens handlingsprogram, som utgangspunkt for 
kommuneplanene samfunnsdel. Etter kommunedirektørens mening er det en 

rekke fordeler med dette. Ledere og ansatte i kommuneorganisasjonen kjenner 
seg igjen i planen, og det gjør det enklere å bruke den, utarbeide 
virksomhetsplaner og rapportere på mål og strategier. Det er også enklere å få 

en god sammenheng mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet og 
økonomiplanen. Kommunedirektøren mener også at dette bidrar til å gi bedre 

kunnskap om og forståelse for kommunes roller både hos ledere, ansatte, 
politikerne og innbyggere. Dette er en god struktur som det bør bygges videre 
på.  

 
Til hvert mål er det koblet 1-3 bærekraftsmål som er vurdert til å være mest 

relevant. Denne prosessen har vært forholdsvis enkel. Det er fordi 
bærekraftsmålene etter kommunedirektørens vurdering samsvarer godt med 
kommunens arbeid med tjeneste- og samfunnsutviklingen. En utfordring med 

bærekraftsmålene er å synliggjøre i hvilken grad Ås kommune bidrar til en 
bærekraftig utvikling. Det skal imidlertid utarbeides måletall i forbindelse med 

handlingsprogram og økonomiplan-arbeidet.  
 
Strategiene (Slik gjøres det) er søkt formulert så konkret som mulig for å gi et 

godt grunnlag for å utarbeide virksomhetsplaner og rapporter. En del av 
strategiene kan fortsatt forbedres, og administrasjonen vil bruke tiden fram mot 

endelig behandling til å konkretisere og redusere antall strategier.  
 
Planstrategien for Ås kommune som ble vedtatt i desember 2020, viser de 

temaplanene og tiltaksplanene som skal rulleres og utarbeides for å møte de 
utfordringer kommunen har. Disse planene er grunnlag for prioritering av tiltak i 

handlingsprogram og økonomiplan og er koblet til aktuelle mål og strategier 
under overskriften «Slik følges det opp i aktuelle planer». Kommunedirektøren 
mener at koblingen mellom mål, strategier og temaplanene og tiltaksplanene på 

en god måte viser hvordan det skal jobbes for å møte utfordringene og nå 
målene.  

 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er ved denne rulleringen utarbeidet 

samtidig, og skal sendes ut på en felles høring. Utfordringen er at arealdelen 
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erfaringsvis får størst oppmerksomhet. For å få en god sammenheng mellom mål 
for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategiene i samfunnsdelen og arealdelen, 

er det imidlertid viktig å rullere disse dokumentene samtidig.  
  
Økonomiske og miljømessige konsekvenser: 

Utarbeidelse og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel har ingen økonomiske 
og miljømessige konsekvenser i seg selv. Det er oppfølgingen av målene og 

strategiene som skal bidra til en bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling som 
dekker de tre dimensjonene miljø og klima, sosiale og kulturelle forhold samt 
økonomi.   

 
Alternativer: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 

datert 04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
2. Følgende endringer innarbeides før utsendelse 

a. …….. 

b. …….. 
 

Dersom formannskapet ønsker at kommuneplanens samfunnsdel endres og 
fremmes til ny behandling, før den sendes ut på høring, vil dette kunne påvirke 
prosessen med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel bør sendes 

på høring sammen med samfunnsdelen for å ivareta helheten i planen.  
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 

perioden 2022-2034 datert 04.08.2021 er et godt grunnlag for kommunens 
arbeid med en bærekraftig tjeneste- og samfunnsproduksjon, samtidig som den 

gir en god kobling til handlingsprogram og økonomiplan og rapportering.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

umiddelbart 
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