
Ås kommune 

 

Ås kommune - Service og kommunikasjon 
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Tillegg til kommunestyrets protokoll 12.12.2018  
K-sak 91/18 Handlingsprogram 2019-2022 m/økonomiplan 2019 
 
Siste del av Arbeiderpartiets forslag til endringer i handlingsprogram kap. 4, ble ved 
en feiltakelse ikke gjengitt i protokollen. Dette gjelder vedtatte endringer side 9 i 
protokollen og vedlegg 1 side 24 i protokollen. Vedlegg 1 - Endringer i 
handlingsprogram kap. 4 gjengis i sin helhet i dette dokumentet, se side 3. 
 
I kommunestyrets møte ble forslaget delt ut i sin helhet og samtlige endringsforslag 
ble vedtatt. Votering: Ap’s forslag med støtte fra KrF ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) ved 
alternativ votering mot fellesforslaget fra H og FrP. (jf. side 6 i protokollen) 
 

Følgende vedtatte endringer tilføyes kommunestyrets protokoll side 9: 

Tillegg endringer i handlingsprogram kapittel 4, delmål,  

2.2 tiltak 38 
Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger. Tidsfrist: Årlig 
 
2.3 kulepunkt 4 
tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger, herunder gjennomføre 
prøveprosjekt med skolemat. Tidsfrist: 2019 
 
2.4 nytt tiltak 43b 
Integrere boligpolitiske hensyn i arealplanlegging (kommuneplan og 
reguleringsplaner). Tidsfrist: Årlig 
 
2.6 kulepunkt 3 
i samarbeid med de eldre selv, og andre aktuelle aktører, tilrettelegge for 
aktiviteter/kulturtilbud, herunder fortsette aktiv bidrag til å opprettholde 
seniorsentertilbudene. 
 
2.6 nytt tiltak 47b 
Håndtere fremtidig vekst i eldreomsorg med økt satsning på hjemmetjenester og 
seniorboliger/omsorgsboliger. Tidsfrist: Årlig 
 
3.3 tiltak 55 
Rullere og følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-28.  Tidsfrist: Årlig 
 
3.4 nytt tiltak 55a 
Samarbeide med Campus Ås om årlig SmakÅs festival. Tidsfrist: Årlig 
 
3.5 nytt tiltak 56a 
Delta aktivt i oppfølgingen av samarbeidsplattform for næringsutvikling. Tidsfrist: Årlig 
 
4.1 tiltak 57 
Delta aktivt i Osloregionen, Follorådet, Follorådets faggrupper og andre faglige 
nettverk i Follo, Akershus og i regi av KS. Tidsfrist: Årlig 
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4.2 tiltak 60 
Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. Tidsfrist: 2020 
 
 
4.4 tiltak 62 
Gjennomføre digitale løsninger som hovedløsning for informasjon og dialog mellom 
kommunen og innbyggere 
 

 

Tillegget til kommunestyrets protokoll K-sak 91/18 er godkjent 12.02.2019 

 

Ola Nordal     Jorunn Nakken 
ordfører       varaordfører                                     
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side 3 
 

Mål GAMMEL TEKST NY TEKST Endring nr 
 Hovedmål 1 Ås er en miljøvennlig kommune med 

fokus på bærekraftig ressursbruk  
 

  

DELMÅL 
1.1  

 

Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig 
areal- og tettstedsutvikling.  
Kommunen vil:  
 styre og regulere veksten slik at den ikke 
overskrider kommunens evne til å opprettholde 
tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid  
 90 % av veksten skal i hovedsak skje i Ås tettsted 
og langs bussaksene, der dette ikke kommer i konflikt 
med jordvern, biologisk mangfold og nærfriluftsområder  
 prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran 
privatbil i planleggingen av nye områder, og ved 
rehabilitering av etablerte områder  
 fremme klimavennlig/-tilpasset arkitektur og 
byggeskikk  
 sørge for at miljøvennlig materialbruk ved 
nybygging og rehabilitering blir standard for 
kommunens bygningsmasse  
 ivareta eksisterende kulturminneverdier som viktige 
ressurser i den videre tettstedsutviklingen  
 rette oppmerksomhet mot kulturminnenes potensial 
for verdiskaping  
 
Tiltak:  
1. Rullere kommuneplanen. Tidsfrist: Høst 2021  
2. Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles 
infrastruktur. Tidsfrist: Årlig  
3. Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for 
Ås sentralområdet. Tidsfrist: Høst 2019  
4. Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet. Tidsfrist: Høst 2019  

Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig 
areal- og tettstedsutvikling.  
Kommunen vil:  
 styre og regulere veksten slik at den ikke 
overskrider kommunens evne til å opprettholde 
tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver 
tid  
 90 % av veksten skal i hovedsak skje i 
prioriterte vekstområder og langs bussaksene, der 
dette ikke kommer i konflikt med jordvern, 
biologisk mangfold og nærfriluftsområder  
 prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger 
foran privatbil i planleggingen av nye områder, og 
ved rehabilitering av etablerte områder  
 fremme klimavennlig/-tilpasset arkitektur og 
byggeskikk  
 sørge for at miljøvennlig materialbruk ved 
nybygging og rehabilitering blir standard for 
kommunens bygningsmasse  
 ivareta eksisterende kulturminneverdier som 
viktige ressurser i den videre tettstedsutviklingen  
 rette oppmerksomhet mot kulturminnenes 
potensial for verdiskaping 
 
Tiltak:  
1. Rullere kommuneplanen. Tidsfrist: Høst 2021  
2. Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser 
og utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles 
infrastruktur. Tidsfrist: Årlig  
3. Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan 
for Ås sentralområdet. Tidsfrist: Høst 2019  

 
 
 
 
 
 
 
1 redigert tekst 
basert på avklarte 
vekstområder 
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5. Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor 
boligveksten i kommunen har kommet. Tidsfrist: Årlig  
6. Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. Tidsfrist: 
Vår 2019  

7. Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og 
klimagassregnskap for nye kommunale 
byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig  
8. Ett av kommunens utbyggingsprosjekter skal bygges 
med høy klima- og miljøstandard, og fortrinnsvis være 
et innovasjonsprosjekt. Tidsfrist: 2021  
9. I samarbeid med BaneNor, utarbeide en 
detaljreguleringsplan for stasjonsområdet. Tidsfrist: Vår 
2020  
10.Utarbeide en småhusplan til erstatning for eldre 
reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 2019  
11. Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Tidsfrist: Årlig  
12.Utarbeide en kulturminneplan for hele kommunen. 
Tidsfrist: Høst 2020  
 

4. Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan 
for Europankvartalet. Tidsfrist: Høst 2019  
5. Oppdatere boligprogrammet og rapportere på 
hvor boligveksten i kommunen har kommet. 
Tidsfrist: Årlig  
6. Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. 
Tidsfrist: Vår 2019  

7. Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og 
klimagassregnskap for nye kommunale 
byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig  
8. Ett av kommunens utbyggingsprosjekter skal 
bygges med høy klima- og miljøstandard, og 
fortrinnsvis være et innovasjonsprosjekt. Tidsfrist: 
2021  
9. I samarbeid med BaneNor, utarbeide en 
detaljreguleringsplan for stasjonsområdet. 
Tidsfrist: Vår 2020  
10.Utarbeide en småhusplan til erstatning for eldre 
reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 2019  
11. Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Tidsfrist: Årlig  
12.Utarbeide en kulturminneplan for hele 
kommunen. Tidsfrist: Høst 2020  
 

DELMÅL 
1.2  
 

Ås skal være et lavenergisamfunn  
Ås kommune vil:  
 være pådriver for mobilitetsplanlegging og satse på 
bruk av miljøvennlige transportmidler som el-sykler og 
el-biler i kommunal virksomhet  
 legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy  
 motivere innbyggere og næringsliv til økt 
miljøinnsats  
 bidra til at husholdningenes totale restavfall per 
innbygger reduseres med minimum 25 %  

Ås skal være et lavenergisamfunn  
Ås kommune vil:  
 være pådriver for mobilitetsplanlegging og 
satse på bruk av miljøvennlige transportmidler som 
el-sykler og el-biler i kommunal virksomhet  
 legge til rette for bruk av lav- og 
nullutslippskjøretøy  
 motivere innbyggere og næringsliv til økt 
miljøinnsats  
 bidra til at husholdningenes totale restavfall per 
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 redusere bruk av fossile energikilder til oppvarming 
og kjøling av kommunale bygg og vurdere bruk av 
fornybare energialternativer  
 bruk av fyringsolje i kommunale bygg må opphøre 
innen 2020  
 redusere energibruk i kommunale bygg  
 være en pådriver for å få på plass en by-
sykkelordning  
 
Tiltak:  
13. Ved etablering og reforhandling av leasingavtaler 
skal nullutslippskjøretøy prioriteres der det er mulig. 
Tidsfrist: Årlig  
14. Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler 
istedenfor tjenestebiler der det er praktisk mulig. 
Tidsfrist: Høst 2020  
15. Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering av 
bedrifter i Ås. Tidsfrist: Årlig  
16. Benytte rutiner for rapportering om energiforbruk 
og bevisstgjøre virksomhetene om energibruk på 
arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig  
17. Gjennomføre EPC

1 
prosjekt for å redusere 

energibruken i kommunale bygg. Tidsfrist: Høst 2019  
18. I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle 
bygdebike-ordningen. Tidsfrist: Årlig  
19. Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd 
med regional plan for klima og energi. Tidsfrist: Vår 
2019  
 

innbygger reduseres med minimum 25 %  
 redusere bruk av fossile energikilder til 
oppvarming og kjøling av kommunale bygg og 
vurdere bruk av fornybare energialternativer  
 bruk av fyringsolje i kommunale bygg må 
opphøre innen 2020  
 redusere energibruk i kommunale bygg  
 være en pådriver for å få på plass en by-
sykkelordning  
 
Tiltak:  
13. Ved etablering og reforhandling av 
leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy prioriteres 
der det er mulig. Tidsfrist: Årlig  
14. Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler 
istedenfor tjenestebiler der det er praktisk mulig. 
Tidsfrist: Høst 2020  
15. Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering 
av bedrifter i Ås. Tidsfrist: Årlig  
16. Benytte rutiner for rapportering om 
energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om 
energibruk på arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig  
17. Gjennomføre EPC

1 
prosjekt for å redusere 

energibruken i kommunale bygg. Tidsfrist: Høst 
2019  
18. I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle 
bygdebike-ordningen. Tidsfrist: Årlig  
19. Utarbeide handlingsplan for klima og energi i 
tråd med regional plan for klima og energi. 
Tidsfrist: Vår 2019  
 

DELMÅL 
1.3  
 

Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse 
og livskvalitet  
Kommunen vil:  

Ås skal ha en utforming som fremmer 
folkehelse og livskvalitet  
Kommunen vil:  
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 være pådriver for et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem med effektiv kollektivtransport og gode 
gang-, sykkel- og turveier  
 bidra til å øke sykkelandelen til 17 %  
 sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for 
idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet  
 arbeide for å sikre bomiljø ren luft, gode lysforhold, 
lave støynivåer og trygge utearealer og møteplasser  
 prioritere trafikksikkerhet for gående og syklende  
 
 
Tiltak:  
20. Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar 
årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å 
sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig  
21. Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv. Tidsfrist: Årlig  
22. Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med 
velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen 
om turmuligheter i kommunen. Tidsfrist: Årlig  
23. Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i 
tilknytning til skoler og barnehager. Tidsfrist: Årlig  
24. Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT Tidsfrist: Vår 
2019  
25. Legge til rette for etablering av 15 SMIL-
møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i perioden 
2019 – 2021. Tidsfrist: Årlig.  
26. Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for 
sykling og gange. Tidsfrist: Årlig  
 

 være pådriver for et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem med effektiv kollektivtransport og 
gode gang-, sykkel- og turveier  
 bidra til å øke sykkelandelen til 17 %, 
gangtrafikken til 25 %, og at 80 % av barn og 
unge går eller sykler til skolen innen 2030  
 sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for 
idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet  
 arbeide for å sikre bomiljø ren luft, gode 
lysforhold, lave støynivåer og trygge utearealer og 
møteplasser  
 prioritere trafikksikkerhet for gående og 
syklende  
 
Tiltak:  
20. Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen 
deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene 
til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig  
21. Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv. Tidsfrist: Årlig  
22. Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid 
med velforeninger og andre frivillige og bedre 
informasjonen om turmuligheter i kommunen. 
Tidsfrist: Årlig  
23. Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk 
aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager. 
Tidsfrist: Årlig  
24. Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT Tidsfrist: 
Vår 2019  
25. Legge til rette for etablering av 15 SMIL-
møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i 
perioden 2019 – 2021. Tidsfrist: Årlig.  
26. Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for 
sykling og gange. Tidsfrist: Årlig  
 

 
 
 
 
2 satt inn tekst fra 
gang/sykkelplan 
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DELMÅL 
1.4  
 

Ås skal ha levende lokalsentra der det er lett å 
leve miljøvennlig  
Kommunen vil:  
 styrke Ås tettsted som kommunesenter og 
tilrettelegge for en kompakt tettstedsutvikling  
 lokalisere arbeidsplassintensiv virksomhet i Ås 
tettsted, og langs viktige kollektivårer, for å redusere 
transportbehov  
 styrke Vinterbro som lokalsenter  
 være pådriver for å etablere permanent 
innfartsparkering på Vinterbro  
 sikre gode boforhold på Solberg, ved å bidra til økt 
samarbeid mellom Ås og Ski kommune innen 
kommunale tjenester  
 være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i 
kommunen og Follo  
 arbeide aktivt for å etablere en lokal kollektivrute 
som kan betjene boligområdene rundt Ås sentrum og 
knytte disse til Ås stasjon, Campus Ås og Korsegården  
 
Tiltak:  
27. Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, 
Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. 
Tidsfrist: Årlig  
 

Ås skal ha levende lokalsentra der det er lett 
å leve miljøvennlig  
Kommunen vil:  
 styrke Ås tettsted som kommunesenter og 
tilrettelegge for en kompakt tettstedsutvikling  
 lokalisere arbeidsplassintensiv virksomhet i Ås 
tettsted, og langs viktige kollektivårer, for å 
redusere transportbehov  
 styrke Vinterbro som lokalsenter  
 være pådriver for å etablere permanent 
innfartsparkering på Vinterbro  
 sikre gode boforhold på Solberg, ved å bidra til 
økt samarbeid mellom Ås og Ski kommune innen 
kommunale tjenester  
 være pådriver for hyppige kollektivavganger 
innad i kommunen og Follo  
 arbeide aktivt for å etablere en lokal 
kollektivrute som kan betjene boligområdene rundt 
Ås sentrum og knytte disse til Ås stasjon, Campus 
Ås og Korsegården  
 
Tiltak:  
27. Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, 
Ruter, Flybussen og nabokommunene om 
kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig  
 

 

DELMÅL 
1.5  
 

Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et 
bærekraftig Ås  
Kommunen vil  
 inspirere og motivere barn og unge til aktiv 
medvirkning i demokrati og samfunnsdebatt, blant 
annet gjennom ungdomsrådet  
 utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge 
deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som bærekraftig 
kommune  

Barn og unge skal være aktive i utviklingen av 
et bærekraftig Ås  
Kommunen vil  
 inspirere og motivere barn og unge til aktiv 
medvirkning i demokrati og samfunnsdebatt, blant 
annet gjennom ungdomsrådet  
 utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge 
deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som 
bærekraftig kommune  
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 synliggjøre barn og unges behov til arealpolitikk og 
sosial infrastruktur  
 
Tiltak:  
28. Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- 
og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig  
29. Involvere barn og unge i store reguleringsprosesser 
og tiltak som berører dem. Tidsfrist: Årlig 

 synliggjøre barn og unges behov til arealpolitikk 
og sosial infrastruktur  
 
Tiltak:  
28. Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og 
barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig  
29. Involvere barn og unge i store 
reguleringsprosesser og tiltak som berører dem. 
Tidsfrist: Årlig 

DELMÅL 
1.6  
 

Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av 
naturmiljø og grønnstruktur  
Kommunen vil:  
 sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer 
sammenhengende grønnstruktur, jordvern, 
kulturlandskap og naturverdier  
 gjennomføre kartlegging som gir god oversikt over 
de viktigste artene og naturtypene  
 forvalte og bevare arealer av betydning for biologisk 
mangfold etter prinsipper om bærekraft, samlet 
belastning på økosystemer og føre-var-prinsippet  
 innføre blågrønn-faktor som en viktig innsatsfaktor 
for å sikre bærekraftig håndtering av overvann i 
tettsteder og minimere skader og ulemper ved 
fremtidige klimaendringer  
 sikre god kjemisk og økologisk miljøtilstand i elver, 
innsjøer, kystvann og grunnvann  
 sikre Gjersjøen som drikkevannskilde  
 sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen 
og Årungen som rekreasjonsområde  
 samarbeide med andre kommuner i regionen for å 
utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis for 
massedeponier  
 
Tiltak:  
30. Veilede og informere publikum om håndtering av 

Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av 
naturmiljø og grønnstruktur  
Kommunen vil:  
 sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer 
sammenhengende grønnstruktur, jordvern, 
kulturlandskap og naturverdier  
 gjennomføre kartlegging som gir god oversikt 
over de viktigste artene og naturtypene  
 forvalte og bevare arealer av betydning for 
biologisk mangfold etter prinsipper om bærekraft, 
samlet belastning på økosystemer og føre-var-
prinsippet  
 innføre blågrønn-faktor som en viktig 
innsatsfaktor for å sikre bærekraftig håndtering av 
overvann i tettsteder og minimere skader og 
ulemper ved fremtidige klimaendringer  
 sikre god kjemisk og økologisk miljøtilstand i 
elver, innsjøer, kystvann og grunnvann  
 sikre Gjersjøen som drikkevannskilde  
 sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, 
Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde  
 samarbeide med andre kommuner i regionen 
for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis for 
massedeponier  
 
Tiltak:  
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hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. 
Tidsfrist: Årlig  
31. Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko 
som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: Årlig.  
32. Følge opp plan for biologisk mangfold. Tidsfrist: 
Årlig 
 

30. Veilede og informere publikum om håndtering 
av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. 
Tidsfrist: Årlig  
31. Bekjempe fremmede arter med høy økologisk 
risiko som truer biologisk viktige områder. 
Tidsfrist: Årlig.  
32. Følge opp plan for biologisk mangfold. Tidsfrist: 
Årlig 
 

DELMÅL 
1.7  
 

Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet 
landbruk  
Kommunen vil  
 unngå nedbygging av høyproduktiv matjord i alle 
deler av kommunen  
 bidra til å styrke landbrukets ressursgrunnlag ved å 
stimulere til økt produksjon i jordbruk og skogbruk  
 stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og 
tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», besøksgårder, 
lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser  
 bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, 
ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid 
med landbruket  
 samarbeide med øvrige Follokommuner om 
landbruksforvaltning, for å oppnå målsettingene for 
landbruksbasert næringsutvikling og landbruk og 
kulturlandskap  
 bidra med informasjon om miljøvirkemidler i 
landbruket  
 delta i vannområdeprosjektene PURA og Morsa  
 
Tiltak:  
33. Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere 
turstier og løyper uten konflikt med 
landbruksinteresser. Tidsfrist: Årlig  
 

Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet 
landbruk  
Kommunen vil  
 unngå nedbygging av høyproduktiv matjord i 
alle deler av kommunen  
 bidra til å styrke landbrukets ressursgrunnlag 
ved å stimulere til økt produksjon i jordbruk og 
skogbruk  
 stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og 
tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», 
besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat 
og opplevelser  
 bidra til økt bruk av skogen og 
kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og 
opphold, i samarbeid med landbruket  
 samarbeide med øvrige Follokommuner om 
landbruksforvaltning, for å oppnå målsettingene for 
landbruksbasert næringsutvikling og landbruk og 
kulturlandskap  
 bidra med informasjon om miljøvirkemidler i 
landbruket  
 delta i vannområdeprosjektene PURA og Morsa  
 
Tiltak:  
33. Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å 
etablere turstier og løyper uten konflikt med 
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landbruksinteresser. Tidsfrist: Årlig  
33b. Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke 
denne som virkemiddel til å stimulere økt tilbud av 
lokalt produserte landbruksvarer til nærmarkedet. 
Tidsfrist: Årlig 
 

 
3 Tiltak beholdt jfr 
budsjett 

    
 
Mål GAMMEL TEKST NY TEKST Endring nr 
Hovedmål 
2 

Ås er en inkluderende og mangfoldig kommune  
 

  

DELMÅL 
2.1  
 

Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen 
Kommunen vil  
 bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og 
unge  
 gi barn og unge som lever under vanskelige 
forhold god oppfølging  
 veilede og gi råd til foreldre som har behov slik at 
barn opplever omsorg og god oppvekst i hjemmet  
 
Tiltak:  
34. Gi informasjon om kommunens tilbud til barn og 
foreldre. Tidsfrist: Årlig  
35. Bevisstgjøre barn og unge om deres rettigheter, 
jf. Barnekonvensjonen. Tidsfrist: Årlig  
36. Kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige 
og koordinerte tjenester til barn og unge. Utføres i 
forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. 
Tidsfrist: Vår 2019  
37. Arbeid mot vold i nære relasjoner inngår som en 
del av kommunens beredskapsarbeid. Tidsfrist: Årlig  

Barn og unge skal oppleve trygghet i 
hverdagen 
Kommunen vil  
 bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn 
og unge  
 gi barn og unge som lever under vanskelige 
forhold god oppfølging  
 veilede og gi råd til foreldre som har behov slik 
at barn opplever omsorg og god oppvekst i 
hjemmet  
 
Tiltak:  
34. Gi informasjon om kommunens tilbud til barn 
og foreldre. Tidsfrist: Årlig  
35. Bevisstgjøre barn og unge om deres 
rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. Tidsfrist: Årlig  
36. Kommunen skal gi mer systematiske, 
helhetlige og koordinerte tjenester til barn og 
unge. Utføres i forbindelse med 
organisasjonsgjennomgangen. Tidsfrist: Vår 2019  
37. Arbeid mot vold i nære relasjoner inngår som 
en del av kommunens beredskapsarbeid. Tidsfrist: 
Årlig  
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DELMÅL 
2.2  
 

Innbyggerne i Ås skal ha muligheter til å skaffe 
seg en inntekt  
Kommunen vil  
 bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer 
for arbeidslivet  
 bidra til opplæring og veiledning til ungdom slik 
at de fullfører utdanning og/eller kommer i arbeid  
 bidra i samarbeid med andre etater til et 
arbeidsliv med ordnede arbeidsforhold  
 
Tiltak:  
38. Kommunen skal på sikt ha minst to 
lærlingeplasser per 1000 innbygger. Tidsfrist: Årlig  
39. Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, 
språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via 
kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. 
Tidsfrist: Årlig  
40. Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i 
grunnskolen slik at elevene gis best mulig 
forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller 
komme i arbeid. Tidsfrist: Årlig  
41. Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi 
rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: Årlig  
 

Innbyggerne i Ås skal ha muligheter til å 
skaffe seg en inntekt  
Kommunen vil  
 bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer 
for arbeidslivet  
 bidra til opplæring og veiledning til ungdom slik 
at de fullfører utdanning og/eller kommer i arbeid  
 bidra i samarbeid med andre etater til et 
arbeidsliv med ordnede arbeidsforhold  
 
Tiltak:  
38. Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser 
per 1000 innbygger. Tidsfrist: Årlig  
39. Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, 
språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via 
kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. 
Tidsfrist: Årlig  
40. Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter 
i grunnskolen slik at elevene gis best mulig 
forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller 
komme i arbeid. Tidsfrist: Årlig  
41. Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og 
gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: 
Årlig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Tiltak beholdt jfr 
budsjett 

DELMÅL 
2.3  
 

Sosiale helseforskjeller i Ås skal reduseres  
Kommunen vil  
 gi alle kunnskap om helse, fysisk aktivitet og 
kosthold og forebygge utvikling av sykdom gjennom 
å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt  
 gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare på 
egen helse gjennom informasjon, veiledning og 
støtte  
 fremme psykisk helsearbeid og gjøre det lett 
tilgjengelig  

Sosiale helseforskjeller i Ås skal reduseres  
Kommunen vil  
 gi alle kunnskap om helse, fysisk aktivitet og 
kosthold og forebygge utvikling av sykdom 
gjennom å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt  
 gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare 
på egen helse gjennom informasjon, veiledning og 
støtte  
 fremme psykisk helsearbeid og gjøre det lett 
tilgjengelig  
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 tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i 
fritidsordninger  
 
Tiltak:  
42. Opprettholde og utvikle tilbudet på 
frisklivssentralen i takt med endrede behov. Tidsfrist: 
Årlig  
 

 tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i 
fritidsordninger, herunder gjennomføre 
prøveprosjekt med skolemat. Tidsfrist: 2019 
 
Tiltak:  
42. Opprettholde og utvikle tilbudet på 
frisklivssentralen i takt med endrede behov. 
Tidsfrist: Årlig  
 

 
5 Nytt tiltak jfr 
budsjett 

DELMÅL 
2.4  
 

Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale 
forskjeller  
Kommunen vil  
 tilrettelegge for mangfoldige bomiljøer for 
mennesker i ulike livssituasjoner  
 
Tiltak:  
43.Utarbeide en boligpolitisk plan. Tidsfrist: Vår 2019 
 

Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner 
sosiale forskjeller  
Kommunen vil  
 tilrettelegge for mangfoldige bomiljøer for 
mennesker i ulike livssituasjoner  
 
Tiltak:  
43.Utarbeide en boligpolitisk plan. Tidsfrist: Vår 
2019 
43b. Integrere boligpolitiske hensyn i 
arealplanlegging (kommuneplan og 
reguleringsplaner). Tidsfrist: Årlig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Nytt tiltak 

DELMÅL: 
2.5  
 

Ås skal være en inkluderende kommune for alle  
Kommunen vil:  
 legge til rette for at alle får mulighet til å bidra og 
delta på viktige samfunnsområder  
 sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet 
gjennom utdannelse, arbeid og samfunnsdeltakelse  
 bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige 
tjenester tilpasses mangfoldet blant innbyggerne  
 
Tiltak:  
44. Oversette sentrale opplysninger om barnehager, 
skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens 
nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle 

Ås skal være en inkluderende kommune for 
alle  
Kommunen vil:  
 legge til rette for at alle får mulighet til å bidra 
og delta på viktige samfunnsområder  
 sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet 
gjennom utdannelse, arbeid og samfunnsdeltakelse  
 bidra til økt kompetanse som sikrer at 
offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant 
innbyggerne  
 
Tiltak:  
44. Oversette sentrale opplysninger om 
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språk. Tidsfrist: Årlig  
45. Sikre praksisplasser og jobbtrening for 
innvandrere og flyktninger for å styrke integreringen, 
trene på bruken av norsk i dagliglivet og en hverdag 
som gir mening og motivasjon. Tidsfrist: Årlig  
46. Gjennomføre prosjekt om yrkesrettet 
arbeidstrening for flyktninger. Tidsfrist: Årlig  
 

barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på 
kommunens nettsider til engelsk og eventuelt 
andre aktuelle språk. Tidsfrist: Årlig  
45. Sikre praksisplasser og jobbtrening for 
innvandrere og flyktninger for å styrke 
integreringen, trene på bruken av norsk i 
dagliglivet og en hverdag som gir mening og 
motivasjon. Tidsfrist: Årlig  
46. Gjennomføre prosjekt om yrkesrettet 
arbeidstrening for flyktninger. Tidsfrist: Årlig  
 

DELMÅL: 
2.6  
 

Ås er en god kommune å bli gammel i  
Kommunen vil  
 gi informasjon, råd og veiledning til eldre om 
helse og egen mestring  
 gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som 
har behov for det  
 i samarbeid med de eldre selv, og andre aktuelle 
aktører, tilrettelegge for aktiviteter/kulturtilbud  
 ha et godt og tett samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og andre eksterne aktører  
 
Tiltak:  
47. Følge opp arbeidet med utbedring av 
velferdsteknologi, som en del av en vridning av 
tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. (Eget 
delprosjekt i omstillingsprosjektet) Tidsfrist: Årlig 
 

Ås er en god kommune å bli gammel i  
Kommunen vil  
 gi informasjon, råd og veiledning til eldre om 
helse og egen mestring  
 gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som 
har behov for det  
 i samarbeid med de eldre selv, og andre 
aktuelle aktører, tilrettelegge for 
aktiviteter/kulturtilbud, herunder fortsette aktiv 
bidrag til å opprettholde seniorsentertilbudene. 
 ha et godt og tett samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og andre eksterne aktører  
 
Tiltak:  
47. Følge opp arbeidet med utbedring av 
velferdsteknologi, som en del av en vridning av 
tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. (Eget 
delprosjekt i omstillingsprosjektet) Tidsfrist: Årlig 
47b. Håndtere fremtidig vekst i eldreomsorg med 
økt satsning på hjemmetjenester og 
seniorboliger/omsorgsboliger. Tidsfrist: Årlig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Jfr verbalforslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Jfr verbalforslag 

DELMÅL: 
2.7  

Ås er tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen  
Kommunen vil:  

Ås er tilrettelagt for mangfoldet i 
befolkningen  
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  utforme offentlige utearealer og kommunal 
bygningsmasse slik at de blir tilgjengelig for alle, og 
tilfredsstiller kravene til universell utforming  
 samarbeide med private utbyggere og andre 
aktører for å medvirke til at hele kommunen blir 
tilgjengelig for alle  
 tilrettelegge for utvikling av kultur- og 
fritidstilbudet som gjenspeiler mangfoldet i 
befolkningen  
 i samarbeid med Ås kirkelige fellesråd bidra til å 
videreutvikle kirken som en kulturarena og en viktig 
formidler av kulturhistorie 
 

Kommunen vil:  
 utforme offentlige utearealer og kommunal 
bygningsmasse slik at de blir tilgjengelig for alle, 
og tilfredsstiller kravene til universell utforming  
 samarbeide med private utbyggere og andre 
aktører for å medvirke til at hele kommunen blir 
tilgjengelig for alle  
 tilrettelegge for utvikling av kultur- og 
fritidstilbudet som gjenspeiler mangfoldet i 
befolkningen  
 i samarbeid med Ås kirkelige fellesråd bidra til 
å videreutvikle kirken som en kulturarena og en 
viktig formidler av kulturhistorie 
 

 
 
Mål GAMMEL TEKST NY TEKST Endring nr 
Hovedmål 
3 

Ås er et kunnskaps- og kultursenter i regionen  
 

  

DELMÅL 
3.1  
 

Barn og unge skal ha kompetanse som styrker 
dem i møtet med framtidas utfordringer  
Kommunen vil:  
 bidra til at alle barn og unge skal ha en synlig 
progresjon i sin læring og utvikling  
 gi barn og unge utfordringer i et trygt og 
utviklende læringsmiljø  
 øke barn og unges læring gjennom møtet med 
allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og 
opplæring tilpasset deres forutsetninger  
 
Tiltak:  
48.Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning 
og refleksjon vektlegges i opplæringen. Tidsfrist: 
Årlig  
49.Skolenes profesjonsfelleskap og læringsmiljø 

Barn og unge skal ha kompetanse som 
styrker dem i møtet med framtidas 
utfordringer  
Kommunen vil:  
 bidra til at alle barn og unge skal ha en synlig 
progresjon i sin læring og utvikling  
 gi barn og unge utfordringer i et trygt og 
utviklende læringsmiljø  
 øke barn og unges læring gjennom møtet med 
allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og 
opplæring tilpasset deres forutsetninger  
 
Tiltak:  
48.Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning 
og refleksjon vektlegges i opplæringen. Tidsfrist: 
Årlig  
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videreutvikles. Tidsfrist: Årlig  
50.Ås kommune deltar i det statlige 
videreutdanningsprogrammet for lærere. Tidsfrist: 
Årlig  
51. Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra deres 
nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig  
 

49.Skolenes profesjonsfelleskap og læringsmiljø 
videreutvikles. Tidsfrist: Årlig  
50.Ås kommune deltar i det statlige 
videreutdanningsprogrammet for lærere. Tidsfrist: 
Årlig  
51. Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra 
deres nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig  
 

DELMÅL 
3.2  
 

Livslang læring skal være en mulighet for alle  
Kommunen vil:  
 legge til rette for mestring og læringslyst og bidra 
til at voksne tilegner seg tilstrekkelig 
basiskompetanse for å mestre arbeidslivet og livet 
generelt  
 samarbeide med arbeids-, kultur- og næringsliv 
for å gjøre opplæring mer praksisnær og relevant  
 
Tiltak:  
52.Etterstrebe et helhetlig og oversiktlig integrering- 
og opplæringstilbud for voksne som har behov. 
Tidsfrist: 2020  
53.Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i 
form av flere varianter av praksisrettet arbeid. 
Tidsfrist: Vår 2019  
54.Barnehager og skoler samarbeider om oppfølging 
og opplæring i overgangen mellom barnehage og 
barneskole og mellom barne- og ungdomsskole. 
Tidsfrist: Årlig  
 

Livslang læring skal være en mulighet for alle  
Kommunen vil:  
 legge til rette for mestring og læringslyst og 
bidra til at voksne tilegner seg tilstrekkelig 
basiskompetanse for å mestre arbeidslivet og livet 
generelt  
 samarbeide med arbeids-, kultur- og næringsliv 
for å gjøre opplæring mer praksisnær og relevant  
 
Tiltak:  
52.Etterstrebe et helhetlig og oversiktlig 
integrering- og opplæringstilbud for voksne som 
har behov. Tidsfrist: 2020  
53.Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i 
form av flere varianter av praksisrettet arbeid. 
Tidsfrist: Vår 2019  
54.Barnehager og skoler samarbeider om 
oppfølging og opplæring i overgangen mellom 
barnehage og barneskole og mellom barne- og 
ungdomsskole. Tidsfrist: Årlig  
 

 

DELMÅL 
3.3  
 

Ås tettsted skal være et attraktivt sted for 
studenter og forskere  
Kommunen vil  
 tilrettelegge for nybygging av studentboliger  
 satse videre på en arealeffektiv bebyggelse som 
ivaretar natur- og friområder  

Ås tettsted skal være et attraktivt sted for 
studenter og forskere  
Kommunen vil  
 tilrettelegge for nybygging av studentboliger  
 satse videre på en arealeffektiv bebyggelse 
som ivaretar natur- og friområder  
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 tilrettelegge for nærings- og kulturliv i Ås tettsted  
 være pådriver i markedsføringen av studiestedet- 
og forskningssenteret Ås i samarbeid med andre 
aktører  
 
Tiltak:  
55. Rullere og følge opp Ås kommunes 
næringsstrategi 2016-28. (Kommunen har nylig 
vedtatt en reguleringsplan med plass til 800 nye 
studentboliger). Tidsfrist: Årlig  
 

 tilrettelegge for nærings- og kulturliv i Ås 
tettsted  
 være pådriver i markedsføringen av 
studiestedet- og forskningssenteret Ås i samarbeid 
med andre aktører  
 
Tiltak:  
55. Rullere og følge opp Ås kommunes 
næringsstrategi 2016-28.  Tidsfrist: Årlig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 Strøket unødig 
presisering 

DELMÅL 
3.4  
 

Rammevilkårene for kommunens utdannings- 
og forskningsmiljøer skal styrkes  
Kommunen vil  
 sette utdanning og forskning på den politiske 
dagsorden både lokalt og regionalt  
 styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og 
universitet  
 ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsmiljøer 
og stedenes fortrinn og utnytte lokalisering av 
offentlig virksomhet  
 legge til rette for kunnskapsbaserte 
arbeidsplasser i nærheten av Ås sentrum og Campus 
Ås  
 bidra til at universitets kompetanse blir benyttet i 
lokal og regional næringsutvikling  
 

Rammevilkårene for kommunens utdannings- 
og forskningsmiljøer skal styrkes  
Kommunen vil  
 sette utdanning og forskning på den politiske 
dagsorden både lokalt og regionalt  
 styrke samarbeidet mellom kommunens skoler 
og universitet  
 ta utgangspunkt i eksisterende 
kunnskapsmiljøer og stedenes fortrinn og utnytte 
lokalisering av offentlig virksomhet  
 legge til rette for kunnskapsbaserte 
arbeidsplasser i nærheten av Ås sentrum og 
Campus Ås  
 bidra til at universitets kompetanse blir 
benyttet i lokal og regional næringsutvikling  
 
Tiltak:  
55a. Samarbeide med Campus Ås om årlig SmakÅs 
festival. Tidsfrist: Årlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Tiltak beholdt jfr 
budsjett 

DELMÅL 
3.5  
 

Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke 
mellom forskning, kultur, næringsliv og 
offentlig sektor  
Kommunen vil  
 ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og 

Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke 
mellom forskning, kultur, næringsliv og 
offentlig sektor  
Kommunen vil  
 ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og 
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samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, 
og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å øke 
det gjensidige utbyttet  
 være en pådriver for næringsutvikling i 
tilknytning til Campus Ås og aktivt markedsføre Ås 
som en attraktiv kommune for kunnskaps- og 
forskningsrelatert næringsvirksomhet 
Tiltak:  
56. Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-
2028 Tidsfrist: Årlig  
 

samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, 
og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å 
øke det gjensidige utbyttet  
 være en pådriver for næringsutvikling i 
tilknytning til Campus Ås og aktivt markedsføre Ås 
som en attraktiv kommune for kunnskaps- og 
forskningsrelatert næringsvirksomhet 
Tiltak:  
56. Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-
2028 Tidsfrist: Årlig  
56a. Delta aktivt i oppfølgingen av 
samarbeidsplattform for næringsutvikling. Tidsfrist: 
Årlig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Supplert med 
relevant, løpende 
tiltak 

 
Mål GAMMEL TEKST NY TEKST Endring nr 
Hovedmål 
4 

Ås kommune som en aktiv 
samfunnsutvikler og en attraktiv 
arbeidsgiver  
 

  

DELMÅL 
4.1  
 

Ås kommune skal være en aktiv deltaker 
på vesentlige samfunnsarenaer  
Kommunen vil:  
 Bidra til lokalt og regionalt samarbeid som 
styrker utvikling av kommunen og regionen 
som helhet  
 Være en pådriver ovenfor statlige 
myndigheter og andre aktuelle aktører for å 
bedre kollektivtilbudet i Ås  
 
Tiltak:  
57.Delta aktivt i Follorådet, Follorådets 
faggrupper og andre faglige nettverk i Follo, 
Akershus og i regi av KS. Tidsfrist: Årlig  

Ås kommune skal være en aktiv deltaker på 
vesentlige samfunnsarenaer  
Kommunen vil:  
 Bidra til lokalt og regionalt samarbeid som styrker 
utvikling av kommunen og regionen som helhet  
 Være en pådriver ovenfor statlige myndigheter og 
andre aktuelle aktører for å bedre kollektivtilbudet i Ås  
 
Tiltak:  
57.Delta aktivt i Osloregionen, Follorådet, Follorådets 
faggrupper og andre faglige nettverk i Follo, Akershus og i 
regi av KS. Tidsfrist: Årlig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Supplert med 
relevant, løpende 
tiltak 
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DELMÅL 
4.2  
 

Ås kommune skal ha videreutviklet sin 
posisjon som en attraktiv og 
fremtidsrettet arbeidsgiver  
Kommunen vil:  
 Videreutvikle en robust og fleksibel 
organisasjon som bruker og utvikler lederes 
og medarbeidernes kompetanse og 
omstillingsevne.  
 Utvikle tydelige verdier som skal 
kjennetegne Ås som arbeidsgiver  
 Legge til rette for fornyelse, innovasjon og 
ta aktivt i bruk ny kunnskap og ny teknologi 
for å forbedre og effektivisere kommunens 
organisasjon og tjenester  
 Utfordre, støtte, motivere medarbeiderne 
til aktiv deltakelse og ansvar i utviklingen av 
kommunen, tjenestene og et helsefremmende 
arbeidsmiljø 
 
Tiltak:  
58.Utbedre infrastruktur for fiber og trådløst 
nettverk i det kommunale nettet. Tidsfrist: 
Årlig  
59.Utarbeide en fremtidsrettet 
virksomhetsarkitektur. Tidsfrist: 2020  
60. Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-
2020. Se nærmere beskrivelser i kapittel 5.19. 
(Krav til reduksjon av tjenester og realiserte 
gevinster er innarbeidet i budsjett og 
økonomiplan). Tidsfrist: 2020  
61. Planlegge å gjennomføre 
lederutviklingstiltak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen og 
arbeidsgiverstrategien. Tidsfrist: Årlig  

Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som 
en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsgiver  
Kommunen vil:  
 Videreutvikle en robust og fleksibel organisasjon som 
bruker og utvikler lederes og medarbeidernes 
kompetanse og omstillingsevne.  
 Utvikle tydelige verdier som skal kjennetegne Ås som 
arbeidsgiver  
 Legge til rette for fornyelse, innovasjon og ta aktivt i 
bruk ny kunnskap og ny teknologi for å forbedre og 
effektivisere kommunens organisasjon og tjenester  
 Utfordre, støtte, motivere medarbeiderne til aktiv 
deltakelse og ansvar i utviklingen av kommunen, 
tjenestene og et helsefremmende arbeidsmiljø 
 
Tiltak:  
58.Utbedre infrastruktur for fiber og trådløst nettverk i 
det kommunale nettet. Tidsfrist: Årlig  
59.Utarbeide en fremtidsrettet virksomhetsarkitektur. 
Tidsfrist: 2020  
60. Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. 
Tidsfrist: 2020  
61. Planlegge å gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet 
til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverstrategien. 
Tidsfrist: Årlig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Strøket 
unøyaktig 
presisering 
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4.3  
 

være dekket og tilpasset kommunens 
organisasjon og tjenester  
Kommunen vil:  
 Synliggjøre Ås som en attraktiv 
arbeidsgiver  
 Videreutvikle tiltak for å rekruttere, utvikle 
og beholde arbeidskraft som bidrar til kvalitet, 
utvikling og arbeidsglede  
 Gjennomføre studenters, elevers og 
lærlingers praksisperioder på en slik måte at 
de senere ønsker å arbeide i kommunen.  
 

dekket og tilpasset kommunens organisasjon og 
tjenester  
Kommunen vil:  
 Synliggjøre Ås som en attraktiv arbeidsgiver  
 Videreutvikle tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde 
arbeidskraft som bidrar til kvalitet, utvikling og 
arbeidsglede  
 Gjennomføre studenters, elevers og lærlingers 
praksisperioder på en slik måte at de senere ønsker å 
arbeide i kommunen.  
 

DELMÅL 
4.4  
 

Innbyggerne i Ås kommune skal være 
godt informert om kommunens tjenester  
Kommunen vil:  
 Videreutvikle metoder som sikrer god 
kommunikasjon med innbyggerne vedrørende 
behov, omfang og standard på kommunens 
tjenester.  
 Sikre at politiske beslutninger blir fulgt opp 
og at brukernes rettssikkerhet blir ivaretatt.  
 Tilrettelegge for medvirkning og frivillig 
innsats fra brukere, innbyggere og 
samarbeidspartnere  
 
Tiltak:  
62. Legge til rette for informasjon og dialog i 
kommunens kanaler som nettsted, sosiale 
medier, apper, og chat-tjeneste. Tidsfrist: 
Årlig 
63.Min kommunale side etableres med 
integrasjon mot fagsystemer som gir 
innbyggeren informasjon og status i 
kommunale saker. Tidsfrist: 2020  
64.Styrke dialogen mellom kommune, 

Innbyggerne i Ås kommune skal være godt 
informert om kommunens tjenester  
Kommunen vil:  
 Videreutvikle metoder som sikrer god kommunikasjon 
med innbyggerne vedrørende behov, omfang og standard 
på kommunens tjenester.  
 Sikre at politiske beslutninger blir fulgt opp og at 
brukernes rettssikkerhet blir ivaretatt.  
 Tilrettelegge for medvirkning og frivillig innsats fra 
brukere, innbyggere og samarbeidspartnere  
 
Tiltak:  
62. Gjennomføre  digitale løsninger som hovedløsning for 
informasjon og dialog mellom kommunen og innbyggere.  
Tidsfrist: Årlig 
63.Min kommunale side etableres med integrasjon mot 
fagsystemer som gir innbyggeren informasjon og status i 
kommunale saker. Tidsfrist: 2020  
64.Styrke dialogen mellom kommune, innbygger og 
folkevalgt i sosiale medier for større grad av medvirkning 
i utformingen og utviklingen av kommunale tjenester. 
Tidsfrist: Årlig  
65.Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan revideres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Jfr 
omstillingspunkt 28, 
kap 5.19 
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innbygger og folkevalgt i sosiale medier for 
større grad av medvirkning i utformingen og 
utviklingen av kommunale tjenester. Tidsfrist: 
Årlig  
65.Kommunikasjonsstrategi med 
handlingsplan revideres. Tidsfrist: Årlig  

Tidsfrist: Årlig  
 
 

DELMÅL 
4.5  
 

Ås har god beredskap når det gjelder 
samfunnssikkerhet  
Kommunen vil:  
 Styrke beredskapsarbeidet i egen 
organisasjon gjennom økt kunnskap, 
systematisk forebyggingsarbeid og testing av 
beredskap og planverk  
 Samarbeide med private og offentlige 
aktører for å kartlegge, forebygge og 
begrense uønskede hendelser  
 Kartlegge og forebygge uønskede 
konsekvenser som følge av bortfall av strøm 
og vannforsyning  
 Bidra til geografisk stedfesting av risiko til 
bruk i arealplanlegging.  
 Samarbeide med NMBU innenfor 
beredskapsområdet.  
 
Tiltak:  
66. Gjennomføre årlige øvelser på 
beredskapsområdet. Tidsfrist: Årlig  
67.Definere tiltak som motvirker isolering av 
etniske eller religiøse grupper i befolkningen. 
Tidsfrist: Årlig  
68. Informasjon om kommunens 
beredskapsarbeid oppdateres på kommunens 
hjemmesider. Tidsfrist: Årlig  
69.Arrangere et felles seminar med 
kommunens og NMBU sin kriseledelse. 

Ås har god beredskap når det gjelder 
samfunnssikkerhet  
Kommunen vil:  
 Styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon 
gjennom økt kunnskap, systematisk forebyggingsarbeid 
og testing av beredskap og planverk  
 Samarbeide med private og offentlige aktører for å 
kartlegge, forebygge og begrense uønskede hendelser  
 Kartlegge og forebygge uønskede konsekvenser som 
følge av bortfall av strøm og vannforsyning  
 Bidra til geografisk stedfesting av risiko til bruk i 
arealplanlegging.  
 Samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet.  
 
Tiltak:  
66. Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet. 
Tidsfrist: Årlig  
67.Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller 
religiøse grupper i befolkningen. Tidsfrist: Årlig  
68. Informasjon om kommunens beredskapsarbeid 
oppdateres på kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig  
69.Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU 
sin kriseledelse. Tidsfrist: Årlig  
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Tidsfrist: Årlig  
DELMÅL 
4.6  
 

Kulturlivet, næringslivet og frivillige 
organisasjoner deltar sammen med 
kommunen i utviklingen av samfunnet  
Kommunen vil:  
 Stille krav til utbyggere og 
eiendomsforvaltere for å sikre allmennhetens 
interesser  
 Tilrettelegge for deltakelse i frivillige 
aktiviteter og organisasjoner  
 Sikre frivilligsentralens grunnlag for å 
videreutvikle hjelpetiltak og være en felles 
arena for dialog mellom kommunen og 
frivillige lag og foreninger.  
 
Tiltak:  
70.Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og 
funksjon. Tidsfrist: Vår 2019  
 

Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner 
deltar sammen med kommunen i utviklingen av 
samfunnet  
Kommunen vil:  
 Stille krav til utbyggere og eiendomsforvaltere for å 
sikre allmennhetens interesser  
 Tilrettelegge for deltakelse i frivillige aktiviteter og 
organisasjoner  
 Sikre frivilligsentralens grunnlag for å videreutvikle 
hjelpetiltak og være en felles arena for dialog mellom 
kommunen og frivillige lag og foreninger.  
 
Tiltak:  
70. Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon. 
Tidsfrist: Vår 2019 
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