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Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om:  

 HOK’s innstilling  

 følgende presisering fra ungdomsrådet: Sommerjobb for ungdom bør få høy 
prioritet 

 følgende del av Rubina Mushtaq Rikheims forslag pkt. 3 i HHS:  
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.  

 
Votering: H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns 

ferie og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 
 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
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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 hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de gjeldende 
familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken.  
 

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. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging legges frem 
for politisk behandling innen 30. juni 2018. 

 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 
til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 

 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i kommunal 
regi. 

 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 2018. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 5. februar 2018 
 
Vibeke Berggård 
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