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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.04.2019:
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens
innstilling:
Å være i arbeid er det som beskytter best mot fattigdom. Selv om kommunen søker
på ulike tilskuddsordninger for å prøve ut nye tiltak, må dette kun være
kompenserende satt opp mot viktigheten av å få personer ut i fast arbeid. En
arbeidstilknytning vil også forebygge sosial ekskludering.
Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen med følgende bestilling:
1.
HOK ber om tilbakemelding på resultatmål over hvor mange familier som
har fått bedret sin levestandard gjennom arbeid og aktivitet eller
kvalifiseringstiltak. Familiekoordinator har fungert som et bindeledd mellom
NAV og kommunen. Det ønskes også en tilbakemelding av koordinering av
tiltak mellom NAV og kommunen.
2.

Kommunestyret vedtok i K-sak 9/18, 14.02.2018 at Ås kommune skal
iverksette prosessen med å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. Status på dette arbeidet
er derimot ikke beskrevet i saksfremlegget. Dette tiltaket vil bidra til mer i
bostøtte til familier med lav inntekt. HOK ber derfor om en tilbakemelding
på arbeidet med denne prosessen.

3.

Ny sak legges frem i HOK-møtet 21.08.2019.

Einride Berg (Ap) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Saken sendes tilbake til rådmannen for å kvittere ut kommunestyrets vedtak i sak
9/18 pkt 2 før den fremmes på nytt.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig nedstemt.
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3(H) ved alternativ votering mot forslaget fra H.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.04.2019:
Saken sendes tilbake til rådmannen for å kvittere ut kommunestyrets vedtak i sak
9/18 pkt 2 før den fremmes på nytt.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 12. april 2019
Lene Henriksen Lilleheier
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