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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 

1. Som rådmannens forslag. 
2. Brukergruppen kartlegges for å få mer kunnskap om målretting av tiltak, og for 

å se om det finnes fellesnevnere. Kartlegging må dele brukergruppen opp i 
ulike kategorier (eks studenter, arbeidsledige etc.) og i ulike aldersgrupper. 
Kartleggingen og forslag til målrettede tiltak skal legges frem for HHS innen 
30.06.18. 

3. En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017., samt plan for 2018, og hvordan dette programmet 
og andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom. Dette skal inngå i sak 
sammen med pkt. 2 innen 30.06.2018. 

4. Ås kommune iverksetter umiddelbart en prosess for tilhørighet fra 
kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i Husbankens bostøtteordning. 

5. Tilsvarer rådmannens pkt. 2. 
 
Anne Karusbakken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barnas ferie 
og fritid, slik som 
- Opplevelseskort  
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
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- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 
2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i 

husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det må 
særlig undersøkes hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 

3. Som rådmannens punkt 2. 
4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i 

kommunal regi. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Det gjennomføres en mer detaljert kartlegging av barnefattigdom i kommunen 
i samarbeid med barnevernet. 

2. Det legges fram en ny sak i kommunestyret der det også vurderes:  
1. Koordineringen av tiltak mellom NAV og kommunen 
2. Utleiepriser i kommunale boliger 
3. Lagerplass for og organisering av utlån/utleie av utstyr til barn 

Punkt 3 og 4 som i rådmannens innstilling. 
 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag: 
Tiltak fremmes i forkant av budsjettregulering for 1. tertial. Det jobbes videre med 
ulike forslag til tiltak: 
- Styrke botilbud for barnefamilier som en del av den boligsosiale satsingen. 
- Styrke samarbeidet med frivillige, lag og organisasjoner. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Forslagene fra partiene Ap, H, Sp, og SV følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 

2018 
 

_____ 
 
Forslagene fra Ap, SV, H, Sp følger saken. Se hovedutvalgets behandling. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. januar 2018 
 
Jan Einbu 
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