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Ås, 12.08.2019 

 
 

Rolf Berntsen 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
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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Orientering  

 Orientering av rådsleder. 

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
5/19 18/03675-35 Saksutskrift Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 04.06.2019 - Universell utforming av 
fastlegekontorer i Ås 2019 

6/19 18/03675-38 Bekreftelse på mottatt henvendelse fra 
Diskrimineringsnemda.  

 
 

Drøfting 

 Badebinge på Breivoll – drøfting av aktuell plassering  
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Saker til behandling  

FR-9/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet   
2 Eldrerådet   
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/19 20.08.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/19 21.08.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial   
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø   
7 Formannskapet   
8 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
 
Ås, 29.07.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 04.09.2019 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 19.08.2019 
Eldreråd 20.08.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.08.2019 
Hovedutvalgene, 21.08.2019, 22.08.2019 
Formannskap, 28.08.2019 
Kommunestyre, 04.09.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023, datert 19062019 
2. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene:  
- Ungdomsrådet 
- Eldrerådet 
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
- NAV Ås 
- Trygve Roll-Hansen 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ingen 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Den omfatter 
det regulære boligmarkedet, det kommunalt disponerte boligmarkedet og 
mellommarkedet.  
 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 

kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette.  

 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. 

 I mellommarkedet er innbyggerne 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.   

 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Planens hovedelementer er mål for boligpolitikken, suksesskriterier for å nå målene, 
strategier og virkemidler kommunen har til rådighet.  
 
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 er tenkt fulgt opp. Tiltaksdelen 
vil bli utarbeidet og behandlet politisk som et eget dokument, og vurderes hvert år i 
sammenheng med kommunens handlingsprogram. 
 
 
Fakta i saken 
Bakgrunn 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I følge 
SSB forventes det en økning på 11 500 innbyggere fram mot 2040. 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. Boligprogrammet gir en grov oversikt over hvor stor andel av 
boligmassen som skal være eneboliger, småhus og leiligheter.   
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Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel, men kommunen kan 
bruke ulike virkemidler for å styre markedet og sikre en helhetlig boligpolitikk. Disse 
virkemiddelområdene er plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, 
Husbankens låne- og støtteordninger, 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 både 
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 fortettet tettstedsutvikling. En utvikling som skal 
være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig bærekraftig.  
 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (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 eiendomspolitikk, 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. 
 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt 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 med vekt på målgruppene, mål, 
suksesskriterier, strategier og virkemidler beskrives i kapittel 2. Det er vist i følgende 
modell:  
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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 vil bli utarbeidet og behandlet politiske 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:
1. Det regulære boligmarkedet: Å bygge attraktive leiligheter for seniorer og

barnefamilier.
2. Det kommunalt disponerte boligmarkedet: Å sikre boliger for vanskeligstilte.
3. Mellommarkedet: Sikre boliger for førstegangsetablerere, småhusholdninger og

lavinntektsgrupper.

Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på
følgende områder:

Plan- og bygningsloven
Kommunenes eiendomspolitikk
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 Kommunens tjenester og støtteordninger 
 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 
 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med eiendomsutviklere 

og regionale myndigheter.  
 
Planen viser de fire tiltaksområdene som tiltaksdelen skal bygge på:   
1. Tiltak for å øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes 

av planen.  
2. Tiltak for å øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for 

seniorer, småbarnsfamilier, førstegangsetablerere, småhusholdninger og 
vanskeligstilte med vekt på:  

a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomspolitikk 
c. Kommunens tjenester og støtteordninger 
d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Tiltak for å øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med utbyggere. 
4. Tiltak for å samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen utarbeides som et eget dokument, og vil bli lagt fram for politisk 
behandling i oktober 2019. 
 
Prosess 
Enhet for plan, miljø og næring har hatt prosjektansvar for utarbeidelse av planen. En 
prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått i 
arbeidet. Planen er en temaplan der det ikke stilles krav til stor grad av medvirkning. 
Men det er gjennomført et dialogmøte med kommunens enhetslederforum, et åpent 
politisk dialogmøte og møte med eldrerådet 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 2.  
 
Vurdering 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
innbyggere i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Rådmannen ser det som viktig å få på plass en første 
versjon av boligpolitisk plan, og gjøre erfaringer i oppfølgingen av den. Da har 
kommunen et grunnlag til å utvikle boligpolitikken videre.   
 
Tiltaksdelen av planen skal utarbeides og behandles som et eget dokument. 
Tiltakene skal bygge på fire tiltaksområder:   
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
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3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
Prioritering av tiltakene gjøres årlig i forbindelse med handlingsprogram og 
økonomiplan. 
 

Det er stadig flere kommuner som utarbeider slike boligpoltiske planer. Ås kommune 
er tidlig ute, og deltar bl.a. i et læringsnettverk i regi av KS. Rådmannen ser at det er 
nyttig at kommunen deltar i slike nettverk for å lære av andre kommuner og dele 
egen erfaring. Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for 
Ås kommune er et godt grunnlag i arbeidet med å sikre nok boliger i tråd med 
befolkningsveksten og en variert boligsammensetning som møter ulike behov både 
når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også være et grunnlag i 
arbeidet med å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidrar til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Boligpolitisk plan for Ås kommune har ingen økonomiske konsekvenser. Tiltaksdelen 
vil imidlertid foreslå tiltak som kan ha økonomiske konsekvenser. Den må ses i 
sammenheng med og spilles inn i handlingsprogrammet og økonomiplanen. På 
lengre sikt vil planen få positive økonomiske konsekvenser når kommunen får en 
helhetlig boligpolitikk som gjør planlegging, bygging og forvaltning av boliger mer 
helhetlig og effektiv. 
 

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 for Ås kommune vedtas med følgende endringer: …… 
 

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 begynnelse 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.   
 

Tiltaksdelen utarbeides og behandles politisk som et eget dokument i oktober 2019. 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas slik den 
foreligger.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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