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Ås SVs partiprogram 2019-2023 

Kjære velger! 

SV vil, i samarbeid med NMBU, gjøre ÅS til landets grønneste kommune. Vi vil jobbe for en 
real grønn dugnad lokalt i form av konkrete tiltak som monner. CO2-avtrykket fra 
kommunens kjøretøy, bygg og arealer må (videre) ned. Vi vil samarbeide med 
fagbevegelsen og foreninger for å gjennomføre dette. 

Vi er opptatt av rettferdighet. Derfor mener vi de økende sosiale forskjellene må stoppes. 
Helsetilbudet til svake grupper må styrkes. Det må innføres eiendomsskatt for å få opp 
kommunens inntekter, og det må settes inn ekstra tiltak for å redusere barnefattigdommen, 
som er den høyeste i Follo. 

Vi setter livskvalitet og verdighet i sentrum. Ut med stoppeklokka, byråkratisering og 
unødvendig rapportering. Vi vil tilbakeføre tillit til de ansatte. Fokus på menneskene. 

SV vil styrke felleskapet lokalt. Vi ønsker gode sosiale treffsteder i alle deler av bygda og en 
ny svømmehall i Ås sentrum, som hele befolkningen kan nyte godt av.  

Vi vil at kommunepolitikerne skal ha jevnlige møter med NMBU-miljøet. Slik ønsker vi å finne 
grønne løsninger lokalt. Videre vil vi presse på for flere grønne arbeidsplasser i kommunen, 
og ha en egen årlig konferanse om grønn omstilling i samarbeid med NMBU. 

Kulturskolen, som vi er umåtelig stolte av, må styrkes ytterligere. 

I arbeidslivspolitikken vil vi styrke samarbeidet med fagbevegelsen. SV støtter den norske 
arbeidslivsmodellen, som vi mener er en viktig årsak til at så mange tross alt fremdeles har 
det så bra i dette landet.  

SV er en varm tilhenger av gode offentlige barnehager. Vi er mot test- og målehysteriet, og 
støtter tiltaket med karakterfrie trinn på Ås ungdomsskole. I tillegg må velferdsprofitørene ut 
av offentlig sektor! 

For Ås SV er studentene en viktig ressurs. Studentene trenger gode bo- og helsetilbud! Ås 
kommune skal være et fint sted å studere, og et sted studentene ønsker å bli boende etter 
endt studie. 

Vi tar kampen for et grønt, raust og solidarisk Ås!  

Godt valg! 
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KLIMA OG MILJØ 

Menneskeskapte klimaendringer, forurensning og utbygging truer naturmangfoldet og 
livsgrunnlaget vårt. Vi har et felles ansvar, og må gjøre drastiske grep for å snu denne 
negative utviklingen. Vi må lytte til barn og unges krav! NMBU har kompetansen som skal 
til for å finne de beste løsningene. I samarbeid med universitetet skal vi fronte det grønne 
skiftet. Vi skal bli Norges mest miljøvennlige kommune!

Ås skal være klimanøytral innen 2030

Ås må gjennomføre tiltak som monner. Det skal være billig, enkelt og attraktivt å ta 
klimavennlige valg. Det skal være et naturlig valg å sykle og gå, framfor å kjøre bil.

● Innføre et klimabudsjett med forpliktende utslippsreduksjoner. 
● Krav om miljøvennlige bygg som bruker fornybar energi. 
● Redusere antall fysiske reiser for kommunens ansatte gjennom å gjennomføre 

digitale møter. 
● Etablere nok ladestasjoner for el-bil på sentrumsnære parkeringsplasser.  
● Kommunens egne biler skal gå på fossilfritt drivstoff. 
● Styrke kollektivtilbudet mellom ulike deler av kommunen, inkludert Kroer, Ås 

sentrum og Vinterbro. 
● Etablere sykkelhotell ved viktige knutepunkter i kommunen, tyverisikre 

sykkelplasser der folk og barn ferdes, og egne traseer forbeholdt syklister. 
● Jobbe for henteløsninger og bilkollektiv.

Forbruket vårt skal ikke belaste miljøet

Vårt forbruk innebærer uakseptabel ressursbruk og store avfallsmengder. Vi må sikre 
miljøvennlige innkjøp for kommunale bygg. Den gode utviklingen for vannkvaliteten i 
kommunens vassdrag må fortsette. Målet er å få badevannskvalitet i Årungen!

● Samarbeide med NMBU for å finne morgendagens løsninger på miljøproblemene 
våre. 

● Kommunen må følge opp miljøkriteriene i sine innkjøp og bli en fair-
tradekommune. 

● Redusere avfallsmengden, øke kildesorteringen og ha større fokus på gjenbruk.  
● Etablere en gjenbruksbutikk i samarbeid med NMBU, Follo REN og 

sivilsamfunnet. 
● Redusere matsvinn ved kantiner og kjøkken. 
● Legge til rette for utdeling av utgått mat fra butikker, kafeer og institusjoner i 

kommunen. 
● Kommunens kantiner og kjøkken skal ha minst 20 prosent økologisk mat. Det skal 

være gratis økologisk melk og frukt på skolene.



”All utvikling må skje med respekt for framtidas 
generasjoner, naturmiljøet og vern av verdifull

jordbruksjord”.
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All utvikling må skje med respekt for framtidas generasjoner, naturmiljøet og vern av verdifull 
jordbruksjord. Dette gjelder alt fra hvordan grønne arealer skjøttes, til hvilke areal som 
velges for utbygging og hvordan utbygging teknisk gjennomføres.  

AREAL OG NATURMANGFOLD

Kommunens arealer er under press. Friluftsområder, biologisk mangfold og dyrka mark er 
spesielt utsatt. SV vil utvikle et Ås med fortsatt sterke kvaliteter, og unngå kortsiktige 
utbyggingshensyn og dårlig planlegging. Vern av landskap, dyrka mark og friluftsområder - 
og reduksjon av bilavhengighet, er absolutte krav ved befolkningsvekst.

Miljøvennlige løsninger skal være en selvfølge for all arealutvikling

● Et sterkt jordvern i hele kommunen. 
● Beskytte viktige lokaliteter for biologisk mangfold. 
● Grønne tak og pollineringsvennlig beplantning. 
● Sikre markaområder, viltkorridorer og jordbrukslandskap med varige byggegrenser. 
● Sikre nye boliger for kommunens egen utvikling og universitetets behov.  
● Sikre at det er et godt kollektivtilbud der vi bygger nye boliger. 
● Full stopp for kjøpesenterutvikling utenfor etablerte tettsteder.

Trivelige bosteder - sterke jordbrukslandskap - nærhet til skogen

Ås skal fortsatt ha fruktbare jordbrukslandskap, samt trivelige bo- og sentrumsområder. Vi 
ønsker god arkitektur og gode utearealer- når det gjelder estetikk, teknisk utførelse og 
funksjon.

● Sikre kommunens grønne preg ved videre utvikling. 
● Kreve høy standard ved utforming og skjøtsel av bebyggelse og utearealer. 
● Sikre at offentlige arealer og friluftsområder er tilgjengelige og blir brukt.  
● Etablere kolonihager i forbindelse med utbygging. 
● Legge til rette for urbant landbruk i samarbeid med grunneiere og lokalsamfunnet. 
● Plante flere nyttevekster på offentlige arealer nær sentrum. 
● Tilrettelegge Bunnefjord-kysten for opplevelser med utgangspunkt i Breivoll. 
● Ta vare på vegetasjonen og åpne vannløsninger i byutviklingen.
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HELSE OG SOSIALE FORSKJELLER

Oppvekstsvilkår og helse henger tett sammen. Kampen mot fattigdom og innsats for 
fysisk og psykisk helse må følge alle livsfaser- fra barndom til livets slutt. 

Alle skal ha rett til et godt helsetilbud

Den blå-blå regjeringen har gitt kommunen mer ansvar for helse, uten å følge opp med 
mer penger. Med trang kommuneøkonomi er helsetilbudet kuttet inn til beinet. Samtidig 
sliter flere barn og unge med psykiske helseplager. Dette vil vi gjøre noe med!

1. Alle elever og studenter skal ha helsesykepleiere som er tilgjengelige og fysisk 
tilstede. 

• Sikre et godt tilbud på helsestasjonen for barn, unge og studenter. 
• Rusavhengige skal få tett og helhetlig oppfølging. 
• Innføre prøveordning med gratis tannlege for personer og familier med lav inntekt. 
• Samlokalisere og styrke kommunale legekontor. 
• Styrke akuttpsykiatrisk legevakt. 
• Andelen ergoterapeuter og fysioterapeuter skal være over gjennomsnittet i fylket. 
• Krisesentrene skal være gratis!

For de mange, ikke for de få!

ELDREPOLITIKK

● Etablere en ombudsperson som skal sikre rettighetene til innbyggere i kommunen. 
● Barn i lavinntektsfamilier skal sikres like muligheter til å være med på 

fritidsaktiviteter gjennom frikort, og gratis utleie av utstyr. 
● Flere kommunale boliger som er forbeholdt familier og barn i eksisterende 

boligområder. 
● Bostøtten skal være på et nivå som sikrer anstendige boforhold. 
● En sosial boligpolitikk skal gjøre at flere kan kjøpe egen bolig. 
● Prioritere fritidstilbud som inkluderer alle grupper. 
● Etablere ordninger for bytte og utlån av utstyr. 

Eldre er en ressurssterk gruppe som bidrar med mye i lokalsamfunnet. De skal ha en 
verdig og innholdsrik hverdag, uavhengig av bosituasjon og pleiebehov. Dette krever en 
styrket innsats.
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En human og verdig eldreomsorg

Pleietrengende er avhengig av andre for å kunne trives. Vi ønsker en mer fleksibel 
hverdag for eldre og ansatte, uten stoppeklokka.

● Nok ansatte i eldreomsorgen 
● Rett til enerom på sykehjem. Forser utbyggingen av Moer sykehjem 
● Sette livskvalitet og verdighet i sentrum framfor snevre effektivitetsmål. Stans 

unødvendig rapportering og detaljstyring. 
● Legge til rette for dyreassistert omsorg, sang og musikkterapi. 
● Et fast team som følger opp den enkelte i hjemmetjenesten. 
● Ta i bruk ny teknologi for å gi eldre og syke et tilpasset og trygt helsetilbud. 
● Innføre prøveordninger for å styrke samarbeidet mellom studenter og 

pleietrengende eldre. 

Aktivt liv og trivsel for eldre

Eldre er en ressurs. Gjennom å styrke tilbudet for de eldre vil vi legge til rette for at eldre 
får møteplasser hvor trivsel og god helse står i sentrum.

● Vi skal jobbe for etablering av sosiale boligkompleks for eldre i alle deler av 
kommunen. 

● Seniorsentrene må opprettholdes og utvikles.Daglig leder av seniorsentre skal 
lønnes av kommunen. 

● Foreninger som gjør en innsats for eldre skal slippe å betale for bruk av 
kommunens lokaler. 

● Fotgjengeroverganger bør tilpasses slik at det blir raskere og enklere å komme 
over veien.  

● Offentlige steder skal bli godt tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede.

KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET

Kultur skaper selvfølelse, verdier og felles identitet. Det er et viktig møtested på tvers av 
religion, alder og bakgrunn. Alle har rett til kulturelle opplevelser og utvikling. Det 
offentlige kan imidlertid aldri stå alene. Det er når vi møtes til felles innsats i 
organisasjonsarbeid, dugnader og skippertak, at lokalsamfunnene virkelig lever.

Vi skal være kunstnerbygda i Follo
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Vi har Norges beste kulturskole, og den vil vi styrke. Vi har også et levende kulturhus, 
bibliotek med gode besøkstall, et aktivt musikk- og kunstmiljø, NMBU og historiske 
kapasiteter. Vi har mange kvaliteter vi er stolte av og som vi kan bygge videre på.

• Kulturskolen skal samarbeide med frivillige, barnehager, skoler, bibliotek og 
eldresenter og legge til rette for tilbud i hele bygda. 

• Ungdomsklubbene må sikres støtte for å utvikle seg. 
• Innføre en minstestandard for skolebibliotek. 
• Gjøre lokale kunstnere synlige ved å etablere egen skulpturpark og kunstsenter 

som huser lokale kunstneres prosjekter. 
• Bevar D6! 
• Samarbeide med NMBU om en landskaps-, natur- og skulptursti mellom Ås og 

NMBU. 
• Flere offentlige kunstverk for inspirasjon og fysisk aktivitet. 
• Støtte opp om lokale engasjement som samler bygda og tilrettelegge for lokaler 

som samler frivilligheten. 
• Legge til rette for gatekunst og en skatepark.

En grønnere og aktiv hverdag for alle

Gjennom koordinering av kommunens ressurser, ønsker vi å legge til rette for en 
grønnere hverdag for alle, uten unødvendig byråkrati. Kommunens fasiliteter må være 
tilgjengelig for allmenheten.

• Prioritere aktiviteter som fremmer lokal aktivitet og lokalt engasjement. 
• Tiltak som reduserer bilbruk og annen miljøbelastning. 
• Sikre god dialog mellom frivilligheten og kommunen. 
• Sikre flerbruk ved bygging og forvaltning av kommunale anlegg. 
• Fremme friluftsliv og folkehelse i alle plan- og utbyggingssaker. 
• Sikre lekeområder, friluftsområder samt sti- og løypenett. 
• Sikre svømmeundervisningen og jobbe videre for en svømmehall også i Ås 

sentrum.

ARBEID OG NÆRING
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Kommunen må tilrettelegge for et velorganisert arbeidsliv, og være en pådriver for å 
etablere ny grønn næringsvirksomhet lokalt. Det skal tilrettelegges for utvikling og testing 
av ny grønn teknologi.

Vi skal ha regionens beste arbeidsvilkår for våre ansatte

Arbeidsvilkår avgjør om kommunen er en ettertraktet arbeidsgiver. Ås kommune er en 
stor arbeidsgiver, med nærmere 1200 ansatte. I tillegg kjøper kommunen tjenester av 
mange. Derfor er det viktig med en aktiv arbeidsgiverpolitikk, i egen organisasjon og 
overfor eksterne leverandører kommunen benytter seg av. Fagbevegelsen er avgjørende 
for at norsk arbeidsliv skal fungere. 

• Nei til privatisering og ufrivillig deltid! 
• Innføre en prøveordning for 6-timers arbeidsdag.  
• Prioritere en sunn kommuneøkonomi- ja til eiendomsskatt på bolig! 
• Ivareta en forsvarlig bemanning, uansett. 
• Tilrettelegge for trygge arbeidsplasser i kommunen. 
• Sørge for at kommunen bruker seriøse leverandører. 
• Sette sosiale og miljømessige krav til tilbydere i anbudsprosesser etter 

Oslomodellen. 
• Kommunalt ansatte skal ha gode lønns- og videreutdanningsmuligheter. 
• Vi skal ha minst tre lærlinger per 1000 innbyggere. 
• Jobbe sammen med fagbevegelsen for en god arbeidshverdag

Et innovativt, lokalt og grønt næringsliv

Ås har gode forutsetninger for innovativ grønn næringsutvikling. Dette gir lokale og 
miljøvennlige arbeidsplasser som kan bidra til det grønne skiftet, men det gir også 
grunnlag for vekst i andre næringer. 
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• Disponere arealer for næringsutvikling. 
• Tilby et felles kontorlandskap for gründere og etablerere. 
• Jevnlige møter med NMBU for å finne gode, grønne løsninger. 
• Utvikle kommunen til en arena for testing av teknologi og forskning ved NMBU. 
• Etablere et internasjonalt senter for utvikling av småskala energiproduksjon. 
• Utvikle en årlig internasjonal konferanse for grønn omstilling. 
• Etablere et hotell i tilknytning til NMBU og samarbeidsinstitusjonene på Campus 

Ås. 
• Bedre kontakten med lokalt næringsliv. 
• vi skal være best på grønn nærings- og landbrukspolitikk. Denne satsinga skal 

forankres i et hovedutvalg. 
• Tilrettelegge for et torgmarked i Ås, der mat kan selges direkte fra 

matprodusenter. 
• Tilrettelegge for mer lokal handel ved å etablere møteplasser lokalt. 
• Utvikle Vinterbro Senter til en hyggelig, lokal møteplass.

BARNEHAGE, SKOLE OG STUDENTER

Alle barn og unge skal ha like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine 
talenter, holdninger og verdier. Barn og elever må mestre mange ulike fagfelt og trenes i 
å samarbeide med andre, være kreative og tenke kritisk. Ved å satse på de unge satser 
vi på framtiden!

En trygg og god barnehage

En god barnehage gir trygghet til foreldrene og et best mulig utgangspunkt for barna. For 
SV er det viktig å sikre god kompetanse i barnehager som ligger nær der folk bor.

• Barnehager der folk bor, med ulik størrelse og verdisyn. 
• Sørge for tilstrekkelig kapasitet for et løpende barnehageopptak. 
• Øke bemanningen i barnehagen utover statlig norm. 
• Sikre barnehagenes tilgang til natur som lekeareal. 
• Utvikle mattilbudet i barnehagene. 
• Bedre samarbeidet mellom barnehage og skole. 
• Heve kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold. 
• Beholde barnehagen som en arena for lek, musikk og kulturopplevelser, og en 

fysisk aktiv hverdag- nei til Ipad! 

Gode skoler der folk bor
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Skolen er en av de viktigste byggeklossene i et lokalsamfunn. En god skole handler om 
dyktige lærere som kan møte hver enkelt elev, og om å lage et sosialt fellesskap for barn 
og foreldre. 

• Styrke skolenes økonomi. 
• Aktivt forebygge og håndtere mobbing 
• Forsøk med gratis frokost på ungdomsskolen. 
• Sørge for at det er åpenhetskultur og faglig diskusjon blant de ansatte. 
• Et godt og variert etterutdanningstilbud og støtteapparat for lærere. 
• Sats på læreren- fjern unødvendig testing og målehysteri. 
• Redusere normerte prøver, rapportering og andre tidstyver til et minimum. 
• Videreutvikle samarbeidet mellom kommunens skoler og fagmiljøet tilknyttet 

NMBU. 
• Øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold., og sikre at skolen er 

trygg for alle  
• Utvikle innholdet på SFO, sammen med idretten, kulturskolen og andre frivillige 

organisasjoner. 
• Gjeninnføre vaktmestertjenesten på hver enkelt skole. 
• Sikre gode skoler med gang- og sykkelavstand for flest mulig. 
• Videreføre arbeidet med uteskole som en pedagogisk plattform. 
• Videreutvikle tilbudet for de elevene som trenger et alternativ til klasserommet.

Inkluder studentene! 

Studentene i Ås er en ressurs. Studentene våre utgjør en betydelig andel av innbyggerne 
i kommunen. Vi ønsker å gjøre Ås til en mer studentvennlig kommune, der studentene 
kan bidra med sin kompetanse. Målet er at studentene vil fortsette å bo her etter endt 
utdanning.

● Gi rom for at studentene skal få anledning til å bruke ekspertisen sin i praksis. 
● Studenttingsleder presenterer studentpolitikken i formannskapet hvert år. 
● Studenttingsleder lærer opp de folkevalgte om studentpolitikk etter lokalvalg. 
● Fremme en egen politisk sak om hvordan Ås kan styrke sin rolle som 

vertskommune.  
● Legge til rette for samarbeid om kulturelle og politiske arrangementer. 
● Utvide studentrabatt på arrangementer i regi av kommunen. 
● Tilrettelegge for utbygging av flere studentboliger. 
● Ivareta behov for sosial og helsemessig oppfølging for et økende antall studenter. 

MANGFOLD OG INTEGRERING
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Ås kommune skiller seg ut positivt ved å være den mest flerkulturelle kommunen i 
regionen. Ås skal være en kommune hvor alle føler seg velkommen og hvor mangfold er 
en ressurs.

Ås skal være  best på mangfold og integrering

Ås er en mangfoldig kommune. Dette er det viktig å utvikle videre for økt integrering og 
forståelse av ulike kulturer og religioner. Vi må ha nulltoleranse for rasistiske markeringer, 
og legge til rette for kulturelt mangfold i hele kommunen.

● Støtte kulturskolens satsing for kulturelt mangfold. 
● Støtte lag og foreninger som bidrar til god integrering. 
● Styrke tilbudet om språkkafe i regi av bibliotekene. 
● Legge til rette for deltagelse for alle i frivillig arbeid. 
● Øke innsatsen for å rekruttere ungdom med flerkulturell bakgrunn, særlig til yrker 

som krever flerkulturell forståelse. 
● Jobbe for kvotering av kvinner med innvandrerbakgrunn ved kommunale 

ansettelser. 
● Sørge for at verneombud og tillitsvalgte i kommunen har kompetanse til å avdekke 

rasisme og trakassering. 
● Ta i mot de flyktningene staten ber oss om.


