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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.01.2019: 
Steinar Antonsen (MDG) fremmet følgende forslag:  
Ås kommune følger anmodningen fra IMDi og bosetter 20 nye flyktninger i 2019.  
Det forutsettes en økning av den økonomiske rammen til Nav Ås tilsvarende en 
100% stillingsressurs. Ås kommunale fastlegekontor og Voksenopplæringen styrkes 
med en 50% stillingsressurs hver.  
Styrking av disse tjenesten kan skje gjennom disponering av økt integreringstilskudd. 
 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019 
2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2019. 
 
Votering: 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (2 MDG, SV) ved alternativ votering til rådmannens 
innstilling. 
 
Sp´s forslag forslag ble nedstemt 5-4 (2 MDG, Sp, SV) ved alternativ votering til 
rådmannens innstilling. 
 
H´s forslag punkt 1 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
H´s forslag punkt 2 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
H´s forslag punkt 3 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.01.2019: 
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1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. januar 2019 
 
Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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