Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

MDG
(HNM)
MDG Ap
Sp
SV V Krf
MDG

Kapt.1

1. Sirkulærøkonomi og nøktern ressursbruk
innarbeides som mål i samfunnsdelen.
a) Tillegg til avsnittet om miljø, side 6: «…, samt
gjøre Ås til en foregangskommune innen
sirkulærøkonomi».
b) Det ønskes høringsinnspill fra enkeltpersoner,
bedrifter og organisasjoner på hvilke tiltak, mål og
strategier som bør inn i samfunnsdelen, som kan
gjøre Ås kommune til en foregangskommune
innen sirkulærøkonomi.

Forslagene kan tas til følge. Det baserer seg på
Nasjonal strategi for grønn, sirkulær økonomi. Her er
bl.a. kommunen sine roller som samfunnsutvikler,
planmyndighet, innkjøper, tjenesteprodusent og eier
av bygg framhevet som viktig i arbeidet med å bidra til
en sirkulær økonomi. Det kan legges inn en generell
tekst om dette i kapittel 1.1, samt et mål med
strategier (Slik gjøres det) om sirkulær økonomi i
kapittel 2.2 Langsiktig økonomisk utvikling. Det
understrekes at det er tiltak som er vedtatt i f.eks.
Handingsplan for klima og energi samt
anskaffelsesstratgien som bidrar til sirkøulær økonomi
og som må ses i sammenheng med dette
utviklingsarbeidet.

Sp

Kapt.1/Kapt.1 Befolkningsutvikling: Ås kommune skal styre mot
.2
1,1 prosent vekst i perioden 2020-2035, ikke på
mellom 1,1 og 1,9 prosent, som dokumentet nå
legger opp til.

SSBs framskrivingen for perioden 2020 - 2035 gir en
Nedstemt 6-3 (2Sp, MDG)
gjennomsnittlig befolkningsvekst/år på ca 1,1 %.
KOMPAS-framskrivingene som legger boligprogrammet
til grunn gir en befolkningsvekst på 1,9%. Da er
boligrogrammet redusert med 25%. Både
utbyggingstakten og den framtidige demografiske
sammensetningen er usikker. Derfor bør kommunen ta
høyde for en vekst som kan variere mellom 1,1 og 1,9
% i planperioden.

5

Ap

Kapt.1/Kapt.1 Kulepunkt 5 s. 10 : forebygge og snu en negativ
.2.2
utvikling i barn og unges psykiske helse med et
bedre psykisk helsetilbud.

Forslaget kan tas til følge, men foreslår følgende
Tiltrådt enstemmig med
korrigering: Forebygge og snu en negativ utvikling i
kommunedirektørens endring
barn og unges psykiske helse med bl.a. et bedre psykisk
helsetilbud

6

Kapt.1/Kapt
1.1
Kapt.1/Kapt
1.1

1

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt enstemmig

Linje,
vot.ref.
2

Tiltrådt 7-2 (frittstående, FrP)

3

Tiltrådt enstemmig med
tilleggstekst fra
kommunedirektøren om
tilknytning til dokumenter.

4

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

V (HNM) Kapt.1/Kapt.1 1.2.2 Folkehelse (s10) – bytte ut tekst kulepunkt 2:
.2.2
Gjennomføre tiltak som resulterer i økt bruk av
bruk sykkel, gange og kollektiv transport.
Dette sees i sammenheng med kapittel 7 Klima;
ved at når en større andel av lokale reiser tas til
fots/på sykkel, så reduseres klimautslippene.
SV (HNM) Kapt.2/Kapt.2 Fjerne Figur 5.
.1
Marås
Kapt.2/Kapt.2 Innbyggertorget er et verktøy på vei mot mer
.1
samarbeid og samskaping i Ås
kommune. (4.avsnitt)
Forslag: Vurdere å ta ut hele avsnitt. Ønsker
diskusjon om dette.
Begrunnelse: Er dette fremtidsrettet i et 12-års
perspektiv og eneste samarbeidsform?

Forslaget kan tas til følge.

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt enstemmig

Forlaget kan tas til følge.

Tiltrådt 6-3 (frittstående, FrP, V)

8

Følgende endring foreslås: Innbyggertorget er ett av
verktøyene mot mer samarbeid og samskaping i Ås
kommune. Endret tekst bør bli stående med
underpunkter. Andre og utfyllende tiltak vil foreslås
underveis i utviklingen gjennom de 12 årene.

Tiltrådt kommunedirektørens
endring enstemmig, men "mot"
endres til "for"

9

Marås

Forslaget kan tas til følge.

Tiltrådt enstemmig

Kapt.2/Kapt.2 Samskaping er tatt i bruk som begrep
.1
der offentlige og private parter inngår i et
likeverdig samarbeid, med hensikt å
definere utfordringer og muligheter, og ta i bruk
nye og bedre løsninger. (3.avsnitt)
Forslag: Samskaping er tatt i bruk som begrep
der offentlige og private parter inngår i et
likeverdig samarbeid.
Begrunnelse: Ikke nødvendig å ta med siste del.
Gir føringer som kanskje endres.

Kommunedirektørens vurdering:

2

Linje,
vot.ref.
7

10

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Ap Sp
MDG
SV V Krf

Kapt.2/Kapt.2 b) Tillegg til avsnittet om økonomi/klima, s. 13: «I
.2
tillegg vil Ås kommune ta med seg holdningen om
at beste kjøpene for økonomi og klima ofte er de
man lar være. Det finnes potensiale for gjenbruk
og ombruk i kommunens drift.»
Kapt.2/Kapt.2 Kommunen må tilby et godt arbeidsmiljø og
.3
konkurransedyktige arbeidsvilkår. Medarbeidere
og ledere gis rom for å utvikle relasjoner og godt
medarbeiderskap Kompetanseutvikling
av ansatte er nødvendig. Det er viktig at
kompetanseutvikling av ansatte samsvarer med
det behovet kommunen har til å utvikle
tjenestetilbudene. (4.avsnitt)
Forslag: Kommunen må tilby et godt arbeidsmiljø
og konkurranse-dyktige arbeidsvilkår. Kommunen
har ledere som veileder, er relasjonsskapere og
som tilrettelegger for
nødvendig kompetansutvikling av de ansatte i
samsvar med behovet kommunen til enhver tid
har.
Begrunnelse: Dårlig avsnitt som gir inntrykk av at
kommunen ikke har kompetente medarbeidere.

Marås

Ap

Forslag til endringer

Kapt.2/Mål 1 Mål 1 s. 12: Føye til Bærekraftmål nr 16. Fred,
rettferdighet og velfungerende institusjoner
H (HNM) Kapt.2/Mål Tilleggskulepkt: Næringsplan
1/

Kommunedirektørens vurdering:
Forslaget kan tas til følge. Bør ses i sammenheng med
forslag til endring ved innspill om å ta inn tekst om
sirkulær økonomi, samt kommunedirektørens
vurdering.

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt 5-4 (2Sp, frittstående,
FrP), formulering kan ses på.

Linje,
vot.ref.
11

Forslaget kan tas til følge, med forslag til ny tekst:
Nedstemt 7-2 (frittstående, FrP)
Kommunen skal tilby et godt arbeidsmiljø og
konkurransedyktige arbeidsvilkår. Kompetanseutvikling
av de ansatte skal samsvare med kommunens behov
og gi rom for utvikling av godt medarbeiderskap.

12

Forslaget kan tas til følge.

Tiltrådt enstemmig

13

Forslaget kan tas til følge, men foreslår følgende
korrigering: Næringsstrategi i stede for næringsplan.

Tiltrådt enstemmig med
kommunedirektørens endring

14

3
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Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

SV (HHS) Kapt.2/Mål
2/Slik gjøres
det

Mål 2 2.3: legge til «… og unngå sosial dumping»

Forslaget kan tas til følge.

Ap Sp
MDG
SV V Krf

Kapt.2/Mål
2/Slik gjøres
det

Dette skal dekkes av punkt 2.3. Utvikle rutiner vurderes Tiltrådt enstemmig.
til å være et tiltak som konkretiserer "Slik gjøres det".

17

Sp

Kapt.2/Mål
2/Slik gjøres
det

Dette skal dekkes av punkt 2.1 og 2.2.

Tiltrådt 6-3 (frittstående, FrP, V)

18

Ap

Kapt.2/Mål
2/Slik gjøres
det

c) Tillegg til «slik gjøres det» på side 14, nytt punkt
2.6: Utvikle rutiner for å i størst mulig grad utnytte
kommunens eksisterende ressurser best mulig,
herunder bygningsmasse, møbler og annet utstyr,
fremfor å anskaffe nytt.
Økonomi: Tillegg under Slik gjøres det:
2.6: Ås kommune må ta en ny gjennomgang av
lånegjeldstatus, med tanke på sterkere virkemidler
for å redusere lånegjelden.
Tiltak 2.3 s. 14 Gjennomføre anskaffelser som gir
økonomiske og miljømessige gevinster, og som
sikrer seriøse og anstendige arbeidsforhold (i tråd
med Ås-modellen).

Forslaget tas til følge.

Trukket

19

SV (HNM) Kapt.2/Mål
1/Slik gjøres
det

Votering i formannskapet
Linje,
21.09.2021
vot.ref.
2.1.1 Mål og strategier
1.4: Konkretisering av former for demokratideltakelse 1.4 ...borgerråd: Nedstemt
15
1.4: legge til «…, for eksempel borgerråd» (ev siste tas opp i aktuelle temaplaner, som frivilligmelding og enstemmig.
runde?)
temaplan for kultur.
1.3 ...aktiv og bærekraftig.. :
Nytt 1.3: «sikre en aktiv og bærekraftig
Nytt pkt 1.3: Priorietering tas som del av
Tiltrådt enstemmig
næringsutvikling»
handlingsprogram og økonomiplan.
Nytt kulepunkt Næringsstrategi,
Ny under «slik følges opp»:
Landbruk inngår som del av næringsstrategien når den også...: Tiltrådt 7-2 (frittstående,
•Næringsstrategi, også for landbruket
skal rulleres.
FrP)

4

Tiltrådt enstemmig fellesforslag
fra de 7 partiene :16:
Kapt.2/mål2/Slik gjøres det:
Gjennomføre anskaffelser som
gir økonomiske og miljømessige
gevinster, og som sikrer seriøse
og anstendige arbeidsforhold,
og unngår sosial dumping.

16

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Marås

Kapt.2/Mål 3 Ås kommune har kompetente og
Forslaget tas til følge.
motiverte medarbeidere og en fleksibel, lærende
og kostnadseffektiv organisasjon.
Forslag: Ås kommune er en kostnadseffektiv og
fleksibel organisasjon med kompetente og
motiverte medarbeidere.
Begrunnelse: Bedre setningsoppbygging, og det er
medarbeidere som må ha fokus på læring – hvem
er organisasjonen. Kompetent sier det som trengs
for lærende.

Ap

Kapt.2/Mål
3/Slik gjøres

Marås

Kapt.2/Mål
3/Slik gjøres
det
SV (HHS) Kapt.2/Mål
3/Slik gjøres
Rødt
Kapt.2/Mål
(HNM)
3/Slik gjøres
det

Forslag til endringer

Tiltak 3.1 s. 15 : Være en attraktiv og
fremtidsrettet arbeidsgiver, som i størst mulig
grad tilbyr hele og faste stillinger
Nytt punkt: 3.3: Tilrettelegge for
kompetanseheving

Kommunedirektørens vurdering:

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt ensstemmig

Linje,
vot.ref.
20

Forslaget tas til følge.

Tiltrådt 8-1 (MDG)

21

Dette skal dekkes av pkt. 3.1 og ivaretas i
arbeidsgiverpolitikken. Hvis det skal tas med forslås
følgende formulering: Tilrettelegge for
kompetanseutvikling i tråd med kommunens behov.

Tiltrådt enstemmig
kommunedirektørens forslag

22

Mål 3 Ny 3.3: legge til rette for faste
Nedstemt enstemmig
heltidsstillinger
Nytt punkt 3.3: "Redusere lønnsforskjeller mellom Ås kommune er medlem av KS og har en sentral
Nestemt enstemmig
ansatte og ledere for å sikre en rettferdig
hovedtariffavtale som er førende for lokal
kommune å jobbe i."
lønnspolitikk. De lokale lønnforhandlingsparter drøfter
og avklarer lokale føringer i forkant av hvert
lønnsoppgjør. Anbefaler at administrasjonsutvalget kan
vurdere og eventuelt spille inn dette til KS sentralt i
forkant av de sentrale lønnsforhandlinger. Anbefaler
derfor at dette ikke tas inn som et nytt punkt.

5

23
24
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Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Ap

Kapt.2/Mål
3/Slik gjøres
det

Nytt tiltak 3.3 s. 15 sikre tilstrekkelig kapasitet og Dette vurderes i det årlige arbeidet med
kompetanse til å prioritere utviklingsarbeid,
handlingsprogram/budsjett. Anbefaler derfor at dette
krevende saksbehandling og effektiviserende tiltak ikke tas inn som et nytt punkt.

Rødt
(HNM)

Kapt.2/Mål
4/Slik gjøres
det
Kapt.2/Mål
4/Slik gjøres
det

Endringsforslag 2.4.1, mål 4, s.15: Legge til "….
Som bidrar til utvikling, effektivisering og økt
inkludering for…"
Nytt punkt: 4.6: Utvikle/etablere infrastruktur som
gir fleksible arbeidsordninger for ansatte og
innbyggere
Begrunnelse: Må sørge for at hele kommunen har
nettverk som gjør det mulig med
hjemmekontor/bedrifter å etablere seg i ulike
deler av kommunen
4.3: Utvikle den digitale kompetansen til ansatte
og innbyggere.
Forslag: 4.3: Utvikle den digitale kompetansen til
ansatte.
Kommunen bør ikke ha som mål å utvikle
innbyggernes digitale kompetanse

Forslag om å ta med "økt inkludering" kan tas til følge. Tiltrådt enstemmig

26

Kommunen har ikke juridiske virkemidler til å følge opp
dette, men kommunen kan gjennom dialog oppfordre
utbygger om å legge til rette for dette og bistå via
statlige finansieringsordninger.

27

Det bør være et mål og også legge til rette for at
Nedstemt 8-1 (frittstående)
innbyggerne utvikler sin digitale kompetanse, f.eks. ved
å tilby digitale løsninger og kommunisere digitalt. Da
må kommunen samtidig bistå de som har utfordringer
på dette området.

28

Mål 4: Bytte plass på 4.1 og 4.2

Forslaget kan tas til følge.

Nedstemt enstemmig

29

Mål 5: 5.1 Utvides med: Det må utvikles gode
suksesskriterier og en aktiv, gjenkjennbar
målstyring.
Mål 5: Skrive om 5.1
Legge til i 5.2: «…i alle deler av kommunen»

Dette dekkes av punkt 2.5.

Nedstemt 7-2 (frittstående, FrP)

30

Forslaget kan tas til følge.

Tiltrådt 7-2 (frittstående, MDG)

31

Marås

Marås

Kapt.2/Mål
4/Slik gjøres
det

SV (HHS) Kapt.2/Mål
4/Slik gjøres
Frp
Kapt.2/Mål
5/Slik gjøres
det
SV (HHS) Kapt.2/Mål
5/Slik gjøres

Kommunedirektørens vurdering:

6

Votering i formannskapet
21.09.2021
Trukket

Tiltrådt enstemmig, men
setningen innledes slik: Være
pådriver for at det etableres
infrastruktur

Linje,
vot.ref.
25
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29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Frp

Kapt.2/Mål
6/Slik gjøres
det

Mål 6. Nytt punkt 6.6: Aktivt øve egen
organisasjon i årlige beredskapsøvelser for å være
godt rustet til innsats når det oppstår en uønsket
hendelse.
Mål 6:
Legge til under «slik følges det opp»: plan for
klimatilpasning

Forslaget kan tas til følge.

SV (HNM) Kapt.2/Mål
6/Slik gjøres
det

Ap

Kapt.3

Klimatilpasning integreres i aktuelle temaplaner som
f.eks. Hovedplan for vann og avløp og helhetlig risiko
og sårbarhetsanalyse med tiltak. Det anbefales ikke å
utarbeide en egen plan for klimatilpasning.

Kap. 3 s. 18 : Oppvekst og opplæring: Tilføyelse i Kan tas til følge. Språket må vaskes.
det første avsnittet på slutten av innledningen:
»Den pedagogiske ledelsen av barnehager og
skoler, samt Innholdet i og organiseringen, skal
bidra til at alle barn og unge skal føle seg inkludert
og betydningsfulle i fellesskapet. Det arbeides
aktivt og systematisk for å motvirke utenforskap
og å bygge tilhørighet slik at alle barn og unge
utvikler tro på seg selv og har tillit til andre.»

7

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt enstemmig

Linje,
vot.ref.
32

Nedstemt enstemmig

33

Tiltrådt enstemmig
fellsforslagets formulering:
Oppvekst og opplæring: Den
pedagogiske ledelsen, innhold
og organsiering av barnehager
og skoler, skal bidra til at alle
barn og unge skal føle seg
inkludert og betydningsfulle i
fellesskapet. Det skal arbeides
aktivt og systematisk for å
motvirke utenforskap og å
bygge tilhørighet, slik at alle
barn og unge utvikler tro på seg
selv og har tillit til andre.»

34
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Parti

Kapt/mål

Marås

Kapt.3

Forslag til endringer

For barn og familier som trenger ekstra støtte, er
tidlig innsats og treffende tiltak særlig viktige for å
lykkes i dette arbeidet. (2.avsnitt)
Forslag: For barn og familier som trenger ekstra
støtte, er tidlig innsats og individuelt
tilpassede tiltak særlig viktige for å lykkes i dette
arbeidet.
Begrunnelse: Hva er et treffende tiltak?
Ap (HOK) Kapt.3
Kap. 3 s.18; Tilføyelse i det første avsnittet på
slutten av innledningen: »Den pedagogiske
ledelsen av barnehager og skoler, samt innholdet i
og organiseringen, skal bidra til at alle barn og
unge skal føle seg inkludert og betydningsfulle i
fellesskapet. Det arbeides aktivt og systematisk for
å motvirke utenforskap og å bygge tilhørighet slik
at alle barn og unge utvikler tro på seg selv og har
tillit til andre.».
SV (HHS) Kapt.3/Mål 7 Mål 7: Nytt punkt 7.4: «sikre gode bomuligheter
for alle» Legge til under «slik følges det opp» Boligsosial handlingsplan
Marås
Kapt.3/Mål 7 Barn og familier opplever
at Ås kommune har et inkluderende
oppvekstfellesskap, tverrfaglige tjenester,
ressurser og kompetanse.
Forslag: Ås kommune har et inkluderende
oppvekstmiljø med kompetente fagmiljøer
som jobber tverrfaglig for å ivareta barn og
familiers behov.
Begrunnelse: Hvordan skal barn og familier
oppleve dette? Alle har ulike følelser.

Kommunedirektørens vurdering:
Et treffende tiltak er et tiltak som er kunnspasbasert
og gir dokumentert effekt.

Votering i formannskapet
Linje,
21.09.2021
vot.ref.
Nedstemt 7-2 (frittstående, FrP)
35

Viktige presiseringer. Tas med det videre arbeidet.

Trukket

36

Kan tas til følge

Tiltrådt enstemmig

37

Kan tas til følge.

Tiltrådt 8-1 (MDG)

38

8
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Parti

Kapt/mål

Ap

Kapt.3/Mål
7/Slik gjøres
det
Kapt.3/Mål
7/Slik gjøres
det

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt enstemmig

Nytt tiltak 7.4 s. 18: Utjevne sosiale forskjeller
med vekt på barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier
Ap
Omformulering av tiltak. 7.2 s. 18. 7.2: Utvikler
pedagogiske virksomheter som motvirker
utenforskap, bygger tilhørighet, inkluderer alle i
fellesskapet på alle nivåer, og tilbyr tidlig innsats.
SV (HHS) Kapt.3/Mål 8 Mål 8: - Ta bort «legger til rette for gode
dannelsesprosesser som»
Marås
Kapt.3/Mål 8 Barnehagene i Ås legger til rette for
gode dannelsesprosesser som setter barn i stand
til å mestre livet.
Forslag: Barnehagene i Ås bygger opp under at
barn er lærende individer, og legger et godt
grunnlag for et grunnskoleløp både faglig og
sosialt.
Begrunnelse: Dannelsesprosess – hva er det?
Marås
Kapt.3/Mål 9 Ås-skolen bidrar til at elevene får gode
forutsetninger for fremtidig velferd og
verdiskaping, til beste for en bærekraftig utvikling.
Forslag: Et bedre mål.
Begrunnelse: Hva i all verden betyr dette? Når
man leser hvordan det skal gjøres blir man i alle
fall forvirret. Vi bør ha bedre mål for skolene og
elevenes læringsgrunnlag .

Kan tas til følge.

Frp

Det er en politisk beslutning om målet om tilstrekkelig Nedstemt 8-1 (FrP)
finansiering skal være et mål i KP.

Kapt.3/Mål
9/Slik gjøres
det

Mål 9. Nytt punkt 9.3: Sikre at alle skolene er
tilstrekkelig finansierte og tilpasset
samfunnsbehovet.

Linje,
vot.ref.
39

Kan tas til følge. Anbefaler å ta bort pedagogiske
virksomheter - erstattes med kunnskapsbaserte

Tiltrådt enstemmig

40

Se under

Nedstemt 8-1 (frittstående)

41

Barnehage har et eget samfunnsmandat som er mye
Nedstemt 8-1 (frittstående)
mer enn å sikre barna et godt grunnskoleforløp. Med
dannelsesprosess menes de prosessene som gir barna
erfaringer som styrker forutsetningene for å mestre
utdannelse og livet ellers.

42

Ser på målformuleringen i det videre arbeidet.

43

9

Tiltrådt enstemmig
kommunedirektørens forslag

44

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

SV (HHS) Kapt.3/Mål
10

Mål 10: Bytte om på 10.1 og 10.2
Nytt 10.4: Nulltoleranse for alle former for
diskriminering

Vil bli innarbeidet.

Marås

Kapt.3/Mål
10

Ås kommunen gir tidlig innsats slik at barn og unge Det ryddes i dette slik at det blir god sammenheng og
og familiene deres opplever trygghet, mestring,
ikke overlappende mål.
utvikling.
Forslag: Slettes, og underpunkter flyttes til mål 7.
Sbegrunnelse: ammenfallende med mål 7.

Frp

Kapt.3/Mål
10/Slik gjøres
det
Kapt.3/Mål
10/Slik gjøres
det
Kapt.3/Mål
11

Mål 10. 10.1 utvides til: Tilsvarende for barn som
opplever lite utfordringer og som trenger flere
utfordringer.
Mål 10. 10.2 utvides til: og tilleggsutfordringer.

Frp

Marås

Kapt/mål

Votering i formannskapet
21.09.2021
Nedstemt enstemmig: Mål 10:
Bytte om…
Tiltrådt enstemmig: Nytt 10.4:
Nulltoleranse for...
Tiltrådt enstemmig
kommunedirektørens forslag

Linje,
vot.ref.
45

46

Det ses på en ny formulering mot denne målgruppen

Tiltrådt 7-2 (1Ap, MDG)

47

Tas med i vurderingene videre.

Tiltrådt 7-2 (1Ap, MDG)

48

Tiltrådt 8-1 (MDG)

49

Gravide, vordende foreldre, barn og unge i Ås
Begrepet opplevelse tas ut.
opplever at kvaliteten på kommunes
helsetjenester bidrar til god helse, mestring og
livskvalitet.
Forslag: Gravide, vordende foreldre, barn og unge
i Ås får helsetjenester med god kvalitet som bidrar
til god helse, økt mestring og livskvalitet.
Begrunnelse: Skrives om til å ta bort opplevelsen
som er en følelse.

10

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Ap (HOK) Kapt.3/Mål
11

Nytt punkt 11.2: Ha universelle tiltak for
forebygging av psykisk uhelse hos barn og deres
familier.

Usikker på om begrepet psykisk uhelse er
hensiktsmessig. Vil imidlertid sikre at det formuleres
mål forebyggende arbeid som styrker barn og
familenes helse

MDG
(HHS)

MDG er opptatt av at vi konkretiserer flere mål og Alle innbyggere uavhengig av somatisk eller psykisk
Tiltrådt enstemmig
tiltak knyttet til rus og psykisk helse for personer i helse (rus) skal være dekket av mål 12.
kommunedirektørens forslag
alle aldre.
Nytt punkt 12.6 foreslås: Samarbeide interkommunalt som ble fremmet av MDG.
og med DPS om ambulerende helhetlige tjenester til de
som sliter mest innenfor rus/psyk feltet.

Kapt.4

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt enstemmig
fellesforslaget: 49: Kapt.3/mål
11: Ha universelle tiltak og
forebyggende arbeid for god
psykisk helse

Linje,
vot.ref.
50

51

(Eks. på tiltak: Samhandling mellom NAV og
kommunale helsetjenesten med jobbspesialist for de
med rus/psykiske utfordringer som ønsker ordinært
arbeid. FACT team etableres i samarbeid med
kommunene Frogn, Nesodden, Ås og DPS. FACT -team
er en modell for å gi tjenester til de personene det kan
være vanskelig å hjelpe.)

SV (HHS) Kapt.4/Mål
12

Mål 12: Endre formulering på målet, samt påse at Alle innbyggere uavhengig av somatisk eller psykisk
den dekker opp ulike former for helse og
helse (rus) skal være dekket av mål 12.
aldersgrupper
Forslag 12.6 skal dekkes av strategi 12.5.
- 12.6 Tilrettelegge for ulike boformer med sosiale
fellesfunksjoner

11

Tiltrådt 7-2 (frittstående, 1Sp)

52

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

MDG
(HHS)

Kapt.4/Mål
13

Demensvennlig samfunn innebærer også at
mennesker med demens kan stimuleres ved bruk
av dyr og natur. Derfor er området rundt
demenssenteret og hvordan dette området
tilrettelegges en viktig del av utviklingen av et
demensvennlig samfunn.

Demensvennlig samfunn handler om opplæring og
kompetanseheving til alle Ås kommunes innbyggere,
særlig rettet mot ansatte i næringslivet. På den måten
kan personer med demens inkluderes i samfunnet og
forhindrer utenforskap. Bruken av naturområdet og
kontakt med dyr inn på Moertunet vil være tiltak for å
følge opp strategien om at Moertunet skal bli et
ressurssenter innenfor demens.

SV (HHS) Kapt.4/Mål
14
Ap
Kapt.4/Mål
14
H (HHS) Kapt.4/Mål
14

Mål 14: Legge til i «Slik følges det opp»: Årsrapporter
Mål 14 s. 22: Føye til Bærekraftmål nr 1. Utrydde
fattigdom
NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt
arbeidsevne, de som mottar økonomisk sosial
stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og
langtidsledige på arbeidsmarkedet.

"Slik følges det opp" viser til planer med tiltaksdeler,
ikke årsrapporter.
Forslaget kan tas til følge.

Nedstemt enstemmig

54

Tiltrådt enstemmig

55

«De med økonomisk sosialhjelp» er inkludert i de
prioriterte gruppene som er listet opp. Dersom
økonomisk sosialhjelp skal nevnes eksplisitt må også
alle de statlige ytelsene nevnes. NAV skal følge opp
prioriterte brukergrupper og ikke skille på stønad.

Nedstemt enstemmig

56

SV (HHS) Kapt.5

Innarbeide punkter om vennskapskommunar,
flyktningar og integrering
Mål 15: Legge til: sikre felleslokaler som samler lag
og foreninger
- legge til under 15.1 «, blant annet
sommerskole,»
- 15.3: «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig
tilbud»

Forslaget kan tas til følge.

Nedstemt enstemmig

57

15.1: Sommerskole er et av mange tiltak som kan
vurderes.
15.3: Politisk prioritering. Vurderes til å være
tilstrekkelig dekket av punkt 15.3

Mål 15 Legge til: sikre
felleslokaler…: Nedstemt
enstemmig
..sommerskole: Nedstemt 8-1
(MDG)
15.3 Etablere: Nedstemt
enstemmig

58

SV (HHS) Kapt.5/Mål
15

12

Votering i formannskapet
21.09.2021
Trukket

Linje,
vot.ref.
53

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

V

Kapt.5/Mål
15

V

Frp

Sp

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Mål 15: (Gult felt) Ås kommune har et godt og
Om tillegget skal tas med er måloppnåelsen avhengig
inkluderende kultur- og fritidstilbud for alle alders- av politisk vilje til finansiering.
og målgrupper samt et opplæringstilbud i kunstog kulturfag i kulturskolen, uavhengig av økonomi
og sosiale forhold.
Kapt.5/Mål Legge til et nytt punkt 15.4: Legge til rette for
Forslaget kan tas til følge.
15/Slik gjøres sambruk av offentlige bygg.
det
Kapt.5/Mål Mål 15: 15.3 utvides med: Sikre spesielle talenter Dette skal dekkes av de foreslåtte strategiene 15.1-3.
15/Slik gjøres muligheter til å utvikle sine evner.
Vil bli vurdert som målgruppe og tiltak i temaplan for
det
kultur som skal utarbeides.
Kapt.6

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt 7-2 (frittstående, 1Sp)

59

Tiltrådt enstemmig

60

Nedstemt 8-1 (FrP)

61

Fjerne følgende setninger fra s. 23 og 24 (politisk Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
Nedstemt 6-3 (2Sp, FrP)
omstridte formuleringer):
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
- "Tettere utbygging gir muligheter for å utvikle
mer levende tettsteder med gode sosiale
møteplasser og variasjon i tilbud av handel,
service, kultur og et godt kollektivtilbud. Dette
bidrar til at en stadig større del av befolkningen
kan dekke sine daglige gjøremål der de bor. Å
bygge tettere sikrer dessuten landbruks-, og naturog friluftsområder mot nedbygging."
- Spredt boligbygging utfordrer flere aspekter ved
bærekraftig arealplanlegging og bør begrenses.

13

Linje,
vot.ref.

62

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

MDG

Kapt.6

Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener
imidlertid at arealnøytralitet er i tråd med arealstrategi
16.2: Bevaring (s.25).

MDG
(HTP)

Kapt.6

MDG
(HTP)

Kapt.6

2. Ås skal være en arealnøytral kommune utenfor
dagens disponerte arealer, det vil si gjenbruke og
fortette områder som allerede er utbygd fremfor å
bygge ned LNF-områder. Samtidig sikre at
arealnøytralitet gjelder for alle naturområder
innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at
hundremeterskoger og parker heller ikke bygges
ned.
4. Kommunedirektøren bes undersøke ved 1.
gangsbehandling om Ås kommune med de
vedtatte endringene i kommuneplanens areldel
blir arealnøytrale eller til og med arealpositive i
forhold til kommunens egne disponeringer i
forrige kommuneplan (statlige reguleringsplaner
som E18 og jernbanen telles ikke i denne
vurderingen).
Oversikten over hvor mye areal som netto
tilbakeføres LNF, inkluderes i planbeskrivelsen og
beskrives med tekst i samfunnsdelen som en del
av bærekraftsmål 15 - Livet på land.
1. Kommunedirektøren bes vurdere til 1.
gangsbehandling av kommuneplanen i
formannskapet, om 90/10-fordelingen over tid
virker etter hensikten, på grunn av forskjellig
byggetakt innenfor og utenfor 2kilometersgrensen. Dersom 90/10 fordelingen har
en slik slagside, bes kommunedirektøren vurdere
hvordan 90/10-regelen kan implementeres på en
måte som ivaretar en reell 90/10-fordeling over
tid.

Votering i formannskapet
21.09.2021
Nedstemt 8-1 (MDG)

Linje,
vot.ref.
63

Forslag til komuneplanens arealdel innebærer at 322 Trukket
daa med formål utbygging er omdisponert til LNF,
mens 5 daa LNF er omdisponert til utbyggingsformål.
Dette er beskrevet i kap 9.1 i planbeskrivelsen. Ny E18
er ikke tatt med i dette regnskapet.
Dette mener kommunedirektøren er tilstrekkelig
beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel i kapittel 6.
Arealforvaltning.

64

De vedtatte og planlagte reguleringsplanene som
Trukket
boligprogrammet bygger på, legger rammene for en
90/10 fordeling av boligbyggingen fram mot 2035.
90/10 fordelingen vil variere fra år til år. I 2035 skal
imidlertid 90% av boligveksten ha skjedd i de to
prioriterte utbyggingsområdene og 10% utenfor. Dette
forutsetter at boligprogrammet er lagt til grunn for
boligutviklingen.

65

14

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Frp
(HNM)

Kapt.6

Pkt 6 Vinterbro/Nordby tas inn i planen som det
tredje utviklingsområde i Ås kommune.

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

Sp

Kapt.6

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
Nedstemt 6-3 (2Sp, FrP)
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

SV

Kapt. 6/Mål
16

Arealforvaltning: Endre første setning fra "Ås skal
konsentrere hoveddelen av boligveksten til Ås
sentrum og Solberg..." til "Ås skal konsentrere
hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum,
Solberg og Vinterbro-området (Sjøskogen,
Togrenda osv.)... " (Her kan gjerne
administrasjonen finne et bedre begrep for det
tredje vekstområdet.)
3) Kommunedirektøren bes innarbeide ambisiøse
mål for naturnøytralitet og blå-grønne strukturer i
bestemmelsene

Rødt
(HNM)

Kapt.6/Mål
16

Rødt
(HNM)

Kapt.6/Mål Endringsforslag til 2 Framtidige behov,
16/Slik gjøres arealstrategi 2 i Kommuneplanens planbeskrivelse
det
(fra Rødt og De grønne)
Endres til: Arealstrategi 2: Arealnøytralitet
Sikre arealnøytralitet ved å bevare
jordbruksarealer, natur, vannmiljø, kulturminner
og kulturmiljø, samt arealer for friluftslivet utenfor
dagens bebygde områder.
Kapt.6/Mål Under kulepunktene i «Slik gjøres det» er Ås
16/Slik gjøres sentrum og Solberg nevnt flere steder. Punktene
det
oppdateres til også å omfatte Vinterbro-området.

Sp

Votering i formannskapet
21.09.2021
Nedstemt 6-3 (2Sp, FrP)

Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener
Nedstemt enstemmig
imidlertid at naturnøytralitet = arealnøytralitet dekkes
av mål 16 og er i tråd med arealstrategi 16.2: Bevaring
(s.25).
Endringsforslag til kap. 6 Arealforvaltning, mål 16: Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener
Nedstemt 8-1 (MDG)
Legge til "arealnøytralt" i målbeskrivelsen
imidlertid at arealnøytralitet dekkes av mål 16 og er i
tråd med arealstrategi 16.2: Bevaring (s.25).

Linje,
vot.ref.
66

67

68

69

Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener
Nedstemt 8-1 (MDG)
imidlertid at arealnøytralitet er i tråd med arealstrategi
16.2: Bevaring (s.25).

70

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
Nedstemt 8-1 (FrP)
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

71

15

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti
Ap

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kapt.6/Mål Tiltak 16.1 s. 25: Konsentrere 90 % av boligveksten
16/Slik gjøres innenfor utbyggingsgrensen til Ås sentrum og del
det
av Solberg som grenser til Ski. Videre sørge for at
boligveksten ellers skjer i tilknytning til allerede
bebygde områder som har et godt kollektivtilbud,
eller for å opprettholde og utvikle bygdesamfunn.
Marås
Kapt.6/Mål 16.1: Prioriterte utbyggingsområder
16/Slik gjøres Konsentrere 90 % av boligveksten innenfor
det
utbyggingsgrensen til Ås sentrum og del av Solberg
som grenser til Ski. Videre sørge for at
boligveksten ellers skjer i tilknytning til allerede
bebygde områder som har et godt kollektivtilbud.
Forslag: 90 % av boligveksten skal i hovedsak skje i
Ås tettsted og langs bussaksene, der dette ikke
kommer i konflikt med jordvern, biologisk
mangfold og nærfriluftsområder.
Begrunnelse: Endres i tråd med tidligere vedtak.
H (HHS) Kapt.6/Mål 16.1: Prioriterte utbyggingsområder: Tillegg etter
16/Slik gjøres siste setning: Boligveksten skal ivareta
det
innbyggernes ulike boligbehov.
H (HNM) Kapt.6/Mål Kulepkt 16.3 ny formulering: Være pådriver for et
16/Slik gjøres godt kollektiv- og sykkelveitilbud mellom
det
kommunen, nabokommuner og Oslo

Kommunedirektørens vurdering:
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt 8-1 (MDG)

Linje,
vot.ref.
72

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
Trukket
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

73

Dette dekkes av Mål 23 og "Slik gjøres det" 23.1, 23.2
og 23.3.

74

Nedstemt 7-2 (Sp)

Forslaget kan tas til følge men er endring i tekst: Være Enstemmig tiltrådt
pådriver for et godt kollektiv- og sykkelveitilbud i
kommunedirektørens forslag
kommunen og mellom kommunen, nabokommuner og
Oslo.
Prioritering av tiltak skjer ved rullering av sykkel - og
gåstrategien.

16

75

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Votering i formannskapet
Linje,
21.09.2021
vot.ref.
SV (HNM) Kapt.6/Mål Mål 16: arealplanlegging
16.1: Dette ligger inne som rekkefølgekrav i
Nedstemt enstemmig: 16.1
76
16/Slik gjøres • 16.1 legge til på slutten: «og sosial infrastruktur» kommuneplanbestemmelsene, jfr §6.1.
legge til på slutten: "og sosial
det
(skole, bhg, div).
16.1: Denne definisjonen av et godt kollektivtilbud er infrastruktur…."
• 16.1 ta vekk fotnoten
grunnlaget for vurderingen av framtidig boligutbygging Nedstemt enstemmig: 16.1 Ta
• 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut
langs kollektivaksen. Det er imidlertid en politisk
vekk fotnoten
•16.2: legge til dyreliv
vurdering om denne definisjonen er riktig.
Nedstemt 8-1 (MDG): 16.2
16.2. Politisk vurdering.
"utenfor vekstområdene" tas ut
16.3 Dyreliv dekkes av bl.a. tema naturmangfold.
Nedstemt 8-1 (MDG): 16.2 legge
til dyreliv

SV (HNM) Kapt.7/Mål
17

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Mål 17: Klima
•Endre mål 17 til å være mer visjonært:
foregangskommune innenfor klimaarbeidet
•Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU må
styrkes

1. Mål 17 er både konkret og visjonært og viser hvor
mye klimagassutslippene må reduseres for at dette
målet skal nås. Målet er i tråd med vedtatt
handlingsplan for klima og energi.
2. "Slik gjør vi det" 17.1 - 17.5 er i tråd med vedtatt
handlingsplan for klima og energi med tiltaksplan.
NMBU er en viktig samarbeidspart for gjennomføring
av en rekke av disse tiltakene.

Ap

Kapt.7/Mål Nytt tiltak 17.6 s. 26: Redusere klimagassutslipp
17/Slik gjøres fra byggeplasser
det

Rødt
(HNM)

Kapt.7/Mål
17

Tilleggsforslag mål 17, s.26: Redusere kraftig
klimagassutslippene fra byggeprosjekter.

Nedstemt enstemmig

77

Klimatiltak som reduserer klimagassutslipp fra
Vedtatt 8-1 (FrP)
byggeprosjekter er dekket av "Slik gjør vi det" 17.2 og
17.5, og følges opp med tiltak i handlingsplan for klimaog energiplanen.
Klimatiltak som reduserer klimagassutslipp fra
Nedstemt enstemmig
byggeprosjekter er dekket av mål 17 og "Slik gjør vi
det" 17.2 og 17.5, og følges opp med tiltak i
handlingsplan for klima- og energiplanen.

78

17
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Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Rødt
(HNM)

Kapt.7/Mål
17/Slik gjøres
det

V

Kapt.7/Mål
17/Slik gjøres
det
H (HNM) Kapt.8/Mål
18

SV (HTP) Kapt.8/Mål
18/Slik gjøres
det
H (HNM) Kapt.8/Mål
19/Slik gjøres
det
Frp
Kapt.8/Mål
(HNM)
19/Slik gjøres
det
Rødt
Kapt.8/Mål
(HNM)
19/Slik gjøres
det
SV (HNM) Kapt.8/Mål
19/Slik gjøres
det

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Votering i formannskapet
21.09.2021
Endringsforslag 7.1: til punkt 17.1 - 17.5: "kraftig" Mål 17 er både konkret og visjonært og viser hvor mye Nedstemt enstemmig
legges til hvert punkt etter "Redusere"
klimagassutslippene må reduseres for at dette målet
skal nås. Målet er i tråd med vedtatt handlingsplan for
klima og energi.
Mål 17: Legge til et nytt punkt 17.6: Legge til rette Ivaretas i mål 15/15.3, mål 16/16.3, mål 20 og mål 21. Nedstemt 7-2 (FrP, V)
for økt fysisk aktivitet gjennom hverdagsaktivitet.
Begrunnelse: Andelen fysisk inaktive øker.
Mål 18, ny formulering: Ås kommune har
Forslaget kan tas til følge.
Tiltrådt 8-1 (MDG)
drikkevann med høy kvalitet og sikker
vannforsyning til innbyggerne, offentlige
virksomheter og næringsliv.
Mål 18:
Forslaget kan tas til følge.
Tiltrådt enstemmig
•Nytt tiltak 18.6: sikre en tilstrekkelig og rimelig
reserveløsning for drikkevann.
19.1, ny formulering: Videreutvikle kildesortering Forslaget kan tas til følge.
Tiltrådt enstemmig
for husstandene , offentlige virksomheter og
næringslivet.
pkt 19.1 tas ut
19.1 bør opprettholdes. Er i tråd med Follo Rens
Trukket
strategi 2019-2035.

Linje,
vot.ref.
80

81

82

83

84

85

Tilleggsforslag mål 19: 19.4. Opprette byttebod i
Ås sentrum

Inngår i tiltaksplan for klima og energi. Ses i
sammeneheng med Follo Rens strategi 2019-2035.

Nedstemt enstemmig

86

• Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt
hjemmekompostering
• Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid
med Follo REN

19.4: Ses i sammenheng med Follo Rens strategi 20192035.
19.5: Ses i sammenheng med med Follo Rens strategi
2019-2035.

Nedstemt enstemmig: 19.4
utvikle bedre incentiver…
Tiltrådt 5-4 (frittstående, 2Sp,
FrP): 19.5 utvikle
gjenbruksstasjoner ….

87
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Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Marås

Kapt.8/Mål 19.2: Legge til rette for kildesortering i
19/Slik gjøres kommunale virksomheter.
det
Forslag: Strykes
Dette er vel gjort for lengst og bør ikke være et
fremtidig mål. Dette er daglig rutine

SV (HNM) Kapt.8/Mål
20

SV (HNM) Kapt.8/Mål
- fremmet 21
av MDG i
formanns
kapet

Forslag til endringer

Mål 20
•Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og
veinett
•Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom
kommunale tettsteder i hele kommunen skal
styrkes
•Nytt 20.5: Styrke togtilbudet
Mål 21
•legge til i målet «naturområder, skog og
landbruksområder,» og på slutten «og
naturhensyn»
•Nytt punkt: 21.3: sikre helhetlig blågrønne
strukturer for å ivareta hensyn til friluftsliv,
naturmangfold, vilt og folkehelse.
•Nytt punkt 21.4: sikre en bærekraftig skog og
landbruksforvaltning
•Legge til i tiltak: strategi for landbruk og skogbruk

Kommunedirektørens vurdering:
Forslaget kan tas til følge. Ny rammeavtale er inngått
ifm innsamling av næringsavfall fra kommunens ulike
virksomheter. Det er strenge miljøkrav i avtalen og den
legger opp til høy sorteringsgrad.

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt 8-1 (MDG)

Linje,
vot.ref.
88

Mål 20 gjelder infrastruktur. Kollektivtilbud og
Nedstemt 8-1 (V)
togtilbud er dekket i kap. 6, samt i arealstrategi 16.3.
Styrking av buss- og togtilbudet ligger hos regionale og
statlige myndigheter. Men kommunen kan være en
pådriver for å styrke tilbudet.

89

Mål 21: Forslaget kan tas til følge ved å skrive "(..) som
ivaretar naturmangfold og møter behovet til et
mangfold av brukergrupper.
Nytt pkt. 21.3: Forslaget kan tas til følge.
Nytt pkt. 21.4. Hører inn under kap.6 Arealforvaltning.
Regelverket for skog- og landbruksforvaltning ligger i
stor grad hos regionale og statlige myndigheter, og
kommunens rolle er begrenset.
Der landbruk og skogbruk er i berøring med
naturmangfold, dekker Plan for naturmangfold
kommunens handlingsrom. Landbruk- og
skogforvaltning som næring kan inngå som del av
næringsstrategien når den skal rulleres.

90

19

Tiltrådt enstemmig
kommunedirektørens forslag:
Mål 21: …som ivaretar
naturmangfold…
Tiltrådt
enstemmig: 21.3: sikre helhetlig
blågrønne strukturer...
Nedstemt enstemmig: 21.4 sikre
en bærekraftig skog…
Nedstemt enstemmig: Legge til i
tiltak: strategi for landbruk og
skogbruk

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Marås

Kapt.9

I tillegg leier kommunen et areal på 7 500 m , og
det må avklares hvordan dette behovet skal
dekkes etter at leieavtalene utløper.
Forslag: Strykes
Begrunnelse: Dette er en beskrivelse av dagens
situasjon og bør ikke være i kommuneplan.
9 Boliger og eiendomsforvaltning - tillegg i andre
avsnitt, før siste setning (s30)
-legge føringer for utvikling av boligtyper og
bomiljøer som tiltrekker seg innbyggere som kan
støtte opp under næringsstrategien i Ås. Dette for
å styrke utviklingen av kunnskapsarbeidsplasser og
legge til rette for at våre innbyggere også kan
arbeide i kommunen. Dette er også godt for
tilhørighet.
Andelen omsorgsboliger, sykehjem og kommunale
boliger må ses i sammenheng med utviklingen
av boligmarkedet generelt samt tilgang på
tilrettelagte og universelt utformede boliger og
bomiljøer. (2.avsnitt)
Forslag: Andelen omsorgsboliger, sykehjem og
kommunale boliger må ses i sammenheng med
utviklingen av boligmarkedet generelt.
Begrunnelse: Siste del av setningen er unødvendig

Forslaget kan tas til følge.

Ansvaret for boligpolitikken i kommunen er
fragmentert. (Siste kulepunkt)
Forslag: Strykes
Begrunnelse: Gir ikke mening. Hva betyr dette?

Presisering: Ansvaret for det boligpolitiske arbeidet er Enstemmig tiltrådt
tverrfaglig og er spredt organisasjonsmessig i
kommunedirektørens forslag
kommunen.

V (HNM) Kapt.9

Marås

Kapt.9

Marås

Kapt.9

Kommunedirektørens vurdering:
2

Votering i formannskapet
21.09.2021
Tiltrådt enstemmig

Linje,
vot.ref.
91

Dette er dekke at arealstratgeiene i kapt. 6.
Arbeidsintensive virksomheter kanaliseres til Ås
sentralområde. Det er også her at en stor del av
boligutviklingen skal skje.

Nedstemt 7-2 (FrP, V)

92

Forslaget kan tas til følge.

Nedstemt 7-2 (frittstående, FrP)

93

20
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Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Marås

Kapt.9

Nytt forslag som kan erstatte pkt over (Usikker på
hvilke punkt over som menes. Mål 22?)
Forslag: Ås kommunes eiendomsmasse skal ha et
lavt fotavtrykk, ha miljøvennlige løsninger og ha
lavt vedlikeholds-behov

Forslaget kan tas til følge. Foreslår følgende endring i
formulering:
Ås kommunes eiendomsmasse skal ha et lavt klima- og
økologisk fotavtrykk, miljøvennlige løsninger, godt
fysisk arbeidsmiljø samt lavt vedlikeholdsbehov.

SV (HNM) Kapt.9/Mål
22
H (HNM) Kapt.9/Mål
22/Slik gjøres
det
Ap
Kapt.9/Mål
22/Slik gjøres
det

Votering i formannskapet
21.09.2021
Enstemmig tiltrådt
kommunedirektørens forslag

Mål 22: legge til «og lavest mulig økologisk
Støttet dette i voteringen over.
fotavtrykk»
22.3, ny formulering: Vurdere hvilke av
Forslaget kan tas til følge.
Tiltrådt 8-1 (MDG)
kommunens eiendommer som skal omdisponeres,
avhendes og satses på.
Nytt tiltak 22.5 s. 31 Vurdere klimarisiko og ivareta Klimatilpasning dekkes av kapittel 2.6
Trukket
nødvendig klimatilpasning
Samfunnssikkerhet og beredskap. Integreres i aktuelle
temaplaner som f.eks. Hovedplan for vann og avløp og
helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med tiltak.

95

96
97

98

H (HNM) Kapt.9/Mål Nytt kulepkt 22.5: Samordne ansvaret for
22/Slik gjøres boligpolitikken i kommunen.
det

Tiltrådt enstemmig
kommunedirektørens forslag
ved alternativ votering mot H's
forslag

Rødt
(HNM)

Nedstemt enstemmig

100

Tiltrådt enstemmig

101

Ap

Forslag til tekst: Tydeliggjøre ansvar, roller og
myndighet i det boligpolitiske arbeidet.
Dette er en oppfølging av utfordringe med at arbeidet
med oppfølging av vedtatt boligpolitikk er tverrfaglig.
Kan evt. tas ut da det ligger inne som tiltak i
boligpolitisk plan.
Kapt.9/Mål Tilleggsforslag til 9.1,(tas enkeltvis):
22.5: Politisk vurdering.
22/Slik gjøres 22.5 Avse tilstrekkelige arealer til prøveprosjekter 22.6: Er dekket av punkt 23.2 og med tiltak i
det
med ikke-kommersielle boligprosjekt.
boligpolitisk plan.
22.6 Kommunen som utleier skal ta inn leie under 22.7 Politisk vurdering.
gjengs leie ved ikke-kommersielle boligprosjekt.
22.7 Kommunen skal avstå fra å selge kommunale
eiendommer
Kapt.9/Mål Mål 23 s. 31: Føye til Bærekraftmål nr 1. Utrydde Forlaget kan tas til følge.
23
fattigdom

Linje,
vot.ref.

21
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Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Votering i formannskapet
Linje,
21.09.2021
vot.ref.
SV (HHS) Kapt.9/Mål 23.1: legge til: «med ulik boligstørrelse»
23.1: Forslaget kan tas til følge.
Tiltrådt 6-3 (frittstående, FrP,
102
23/Slik gjøres - 23.2: legge til: «i alle deler av kommunen og med 23.2: Vedtatt planprogram (k-styre 16.09.21) legges til MDG): 23.1 legge til "med ulik
det
god bokvalitet»
grunn for boligbyggingen i kommunen. God bokvalitet boligstørrelse"
dekkes av arealstrategi 16.4 Kvalites- og miljøkrav.
Nedstemt 7-2 (FrP, V): 23.2
legge til "ialle deler av
kommunen og …."
V (HNM) Kapt.9/Mål Nytt punkt 23.2: Legge føringer for boligutvikling Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt
Nedstemt 8-1 (V)
103
23/Slik gjøres som støtter opp under næringsstrategien.
seg til det vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
det
Sp
Kapt.9/Mål Legge til under «Slik gjøres det»: 23.4: Sikre
Politisk vurdering. Det vises til boligprogrammet med Tiltrådt 8-1 (frittstående)
104
23/Slik gjøres arealer til boliger med hage.
oversikt over vedtatt og pågående reguleringplaner
det
som viser fordeling av boligtyper (enebolig, småhus og
leiligheter).
Ap
Kapt.9/Mål Tiltak 23.2 s.31: Bidra til at det bygges boliger for Forslaget kan tas til følge.
Tiltrådt enstemmig
105
23/Slik gjøres førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper,
det
småhusholdninger, studenter og personer med
funksjonsnedsettelse.
V
Kapt.9/Mål Mål 23: Endre punkt 23.1: Bidra til at det bygges Skal være dekket av 23.1-23-3. Følges bl.a. opp
Tiltrådt 7-2 (frittstående, MDG)
106
23/Slik gjøres varierte boligtyper av god kvalitet (leiligheter,
bestemmelsene §18 Boligbebyggelse (generelle
det
rekkehus, enebolig), for ulike brukergrupper.
bestemmelser og §19 (bestemmelser til arealformål).
Begrunnelse: Andelen innbyggere med lavinntekt.
FNs barnekonvensjon forplikter kommunene.
SV (HNM) Nytt kapittel Nytt kapittel om Naturmangfold
•Forslag til Slik gjøres det: Etablere mål og
metoder for å sikre naturnøytralitet

Kommunedirektørens vurdering:

Naturmangfold skal være dekker i kapt. 6.
Naturnøytralitet = arealnøytalitet skal være i med
arealstrategi 16.2: Bevaring (s.25) og oppfølging av
denne.

22

Nedstemt 7-2 (MDG, V)

107

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

29.09.2021
Parti

Kapt/mål

SV (HNM) Nytt mål

Sp

Nytt mål?

Marås

Idrett

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Nytt mål under klima (18):
•Innarbeide et eget mål om klimatilpasning (nytt
mål 18)
•18.1: Arbeide systematisk med klimarisiko og
tilpasse samfunnet et endret klima
•Nytt slik følges det opp: handlingsplan for
klimatilpasning
1. I Ås kommune skal personer med nedsatt
funksjonsevne i størst mulig grad mulighet til å
delta i samfunnslivet på lik linje med andre
innbyggere.
2. Familier med barn og unge med
funksjonsnedsettelser skal få god oppfølging og
avlastning i hverdagen.»
Slik gjøres det: Fylles inn av adm.
Slik følges det opp i aktuelle planer: Fylles inn av
adm.
Vurdere som framtidig idrettsareal: Skuterudsletta
Bjørnebekk Moer - 54/179 og 54/404. Kan
idretten ha egne plasser, og kan det tenkes at
idretten flytter fra nåværende lokasjoner. Vurdere
ulike muligheter.

Klimatilpasning dekkes av mål 2.6 Samfunnssikkerhet
og beredskap.
Klimatilpasning integreres i aktuelle temaplaner som
f.eks. Hovedplan for vann og avløp og helhetlig risiko
og sårbarhetsanalyse med tiltak.

1. Er dekket av mål 2/1.2. Følges opp i aktuelle
temaplaner, f eks temaplan Helse og mestring.
2. Dekkes av mål 7 og 10.

Votering i formannskapet
21.09.2021
Nedstemt enstemmig

Linje,
vot.ref.
108

Tiltrådt enstemmig, nytt mål.

109

Idrettens behov og ulike muligheter for lokalisering vil Nedstemt 8-1 (frittstående).
bli vurdert i arbeidet med temaplan for idrett, fysisk
Tilhører arealplan
aktivitet og friluftsliv. Forslaget kan derfor tas med som
en del av arbeidet med temaplanen.

110
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