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Formannskapets behandling 10.03.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 Forslag fra Ap om tillegg i svar på spørsmål 3:   

KS peker på at behovet for omstilling forsterkes fremover. Dette øker ikke 

bare presset på økonomien og tjenestene til kommunen. Vi mener at dette 
også øker kravet til politikere i å være pådrivere for innovasjon og nye 

løsninger. Her kan KS spille en mer aktiv rolle i å veilede og lære opp 
folkevalgte. 

 Forslag fra Ap og V om tillegg i svar på spørsmål 6:  
Ås kommune ser med bekymring på hvilke effekter covid-19-tiltakene kan 
medføre for læring og gjennomføring i skole for barn og unge. Spesielt for 

barn og unge uten store nettverk og ressurser. Gjennomførte covid19-tiltak 
kan forsterke sosiale forskjeller i utdanning. Ås kommune ber derfor om en 

nasjonal krisepakke rettet mot barn og unge. Krisepakken bør legge til rette 
for sommerjobber, jobbsøkerkurs og andre veier inn i arbeidslivet for 
ungdom. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslag fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
Fellesforslag fra Ap og V ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 10.03.2021: 

Ås kommunes innspill til spørsmålene KS stiller i Debattheftet 2021, vedtas og 
meldes tilbake til KS. 
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