
Spørsmål kommunestyret 20.06.2018 
 
Ordførers svar 20.06.2018 på spørsmål fra Hilde Kristin Marås (H)  
Kommunens rolle knyttet til næringsliv og tettstedsutvikling.  
 
Spm. 1: 
Det kommer en rekke spørsmål og innspill til kommunen vedrørende mulige bidrag til 
utvikling av stedet. Det er et bredt spekter av typer henvendelser; 
-Innspill/ideer fra enkeltinnbyggere om nye kommunale tiltak 
-Generelle salgsframstøt fra bedrifter 
-Henvendelser om lokaler til næringsvirksomhet 
-Forslag om kulturaktiviteter 
-Forslag fra utbyggere som ønsker å utvikle eiendommer/kvartaler til bolig og næring 
 
Det er ulikt hvordan disse velger å henvende seg til kommunen, mange henvender 
seg til servicetorget, noen sender mail eller ringer kommunen sentralt, noen 
henvender seg til enkeltmedarbeidere, og en del henvender seg til ordfører. Det 
normale er at slike henvendelser sendes til kultursjef eller næringsrådgiver, avhengig 
av hva det gjelder, og at de får veiledning og evt videre oppfølging der. Det samme 
gjelder de fleste henvendelsene som kommer til politisk ledelse ved ordfører, de får 
råd om hvilke muligheter som foreligger, og de blir sendt videre til administrasjonen. 
 
Spm. 2: 
Det kommer ulike typer henvendelser ukentlig, og det normale er at slike 
henvendelser behandles/avklares administrativt. Det er kun unntaksvis at det 
kommer saker av et slikt omfang eller karakter at det legges fram for politisk 
behandling. Dersom det er økonomisk bidrag til arrangementer/tiltak du mener, så er 
det ikke satt av noen egen budsjettpost til det, men enkeltsaker er likevel tatt opp i 
Formannskapet, slik som sakene om støtte til Åsmartn, Sommertoget, SmakÅs.  
 
Spm 3: 
De som henvender seg til kommunen får råd og veiledning, primært av 
næringsrådgiver og kulturetaten. 
 
For øvrig er alle velkomne til å henvende seg til ordfører med gode ideer som kan 
bidra positivt til nærings- og tettstedsutvikling. 
 
Spm 4: 
Alle henvendelser til kommunen skal bli behandlet ordentlig og bli besvart innenfor 
de rammene for tjenester som kommunestyret har lagt.  
 
Det viktigste pågående arbeidet nå for å fremme Ås kommune som et attraktivt sted 
å etablere næring og/eller skape et velfungerende sentrum er arbeidet med 
sentrumsplanen, der alle gjennom høringer inviteres til å gi sine innspill om 
utviklingen av Ås sentrum. I planarbeidet vil kommunen også gå aktivt ut til grupper 
av innbyggere for å få slike innspill. 
 
Videre har kommunen ved næringsrådgiver som en oppfølging av vedtatt 
næringsstrategi tatt en pådriverrolle for å styrke Ås sentrumsforening. Det arrangeres 



månedlige frokost-temamøter som har blitt godt tatt i mot. Politisk ledelse ved 
ordfører/varaordfører deltar på en del av disse møtene. 
 
Ordfører har også møter med tillitsmannsapparatet hos studentene på NMBU, der 
det utveksles informasjon om ulike aktiviteter, og der det arbeides for å utvikle felles 
kulturaktivitet. 
 
Samlet mener jeg at det er et egnet apparat for å ta imot ulike innspill. 
Kommunestyret kan i det videre budsjettarbeidet vurdere om det er ønskelig å sette 
av en egen budsjettpost til å stimulere til positive aktiviteter som kan styrke sentrum. 
Vi går inn i en prosess med vurdering av kommunens samarbeid med frivillighet der 
vi også kan utvikle videre rammene for ulike typer samarbeid mellom innbyggere og 
kommunen. 
 


