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Saksprotokoll 
 
 

Endring av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune 

Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  18/00065 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/18 26.09.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.09.2018: (HOK) 
Utvalget drøftet seg frem til følgende alternativ til innstillingens punkt 2, 3 og 4: 
HOK vedtar de nye retningslinjene med følgende endring av punkt 2 i   
rådmannens innstilling: «Organisasjoner må ha jevn medlemsaktivitet minimum 4  
av årets måneder.» Dette erstatter første del av siste setning i andre avsnitt s. 5 i 
vedlegget til saken: «Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50 % av året […]». 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag:  
Nytt punkt: Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune skal fortsatt 
inneholde bestemmelser om kulturstipend og kulturpris med dagens ordlyd. Om det 
er aktuelt å sette av midler til disse formål avklares gjennom de årlige 
budsjettprosessene. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Det alternative fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Ap´s forslag ble nedstemt 4-4 (2Ap,1SV,1Sp), med møteleders dobbeltstemme  jf. 
kommuneloven § 35 nr.1. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.09.2018: 
1. Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner for 2018 tas til orientering. 
2. HOK vedtar de nye retningslinjene med følgende endring av punkt 2 i 

rådmannens innstilling: «Organisasjoner må ha jevn medlemsaktivitet minimum 4 
av årets måneder.» Dette erstatter første del av siste setning i andre avsnitt s. 5 i 
vedlegget til saken: «Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50 % av året […]».  

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. september 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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