Vedlegg 1
Tidligere behandling:
Spørsmål 2/17, 06.09.2017
Kommunestyrets vedtak: Barnefattigdom er et tverrfaglig ansvar og noe alle
etater direkte eller indirekte jobber mot og med. Det har ikke vært tid til å samle
en full oversikt over dette til i dag. For at kommunens politikere skal få en god
og samlet oversikt, fremmes en politisk sak om dette, høsten 2017.
Kommunestyret ber om at saken starter opp i alle hovedutvalgene.
K-sak 9/18, 14.02.2018.
Kommunestyrets vedtak:
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.

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. Kvalifiseringsprogrammet er statens viktigste virkemiddel mot
fattigdom i kommunene, og det bes om at rådmannen gir en oversikt over
hvordan programmer/etater samarbeider for å få flest mulig i arbeid samt gi
informasjon om hittil oppnådde resultater og videre plan fremover. Oversikten
skal også peke på hvilke tiltak som hadde effekt og hvilke tiltak som ikke hadde
effekt.
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.
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i K-sak 9/18, 2. punkt ble det fremmet
en sak i HHS.
HHS-sak 19/18 Barnefattigdom og kvalifiseringsprogrammet
26.09.2018.
Hovedutvalg for helse og sosial tar saken til foreløpig orientering og ber om at
kommentarene fra møtet tas med i en kortere versjon i dokumentet som blir
vedlagt den fulle saken om barnefattigdom.
Ny sak Barn i lavinntektsfamilier ble fremmet
K-sak 87/18 stoppet i formannskapet 21.11.2018. F-sak 93/18
Formannskapets tilbakesendingsvedtak 21.11.2018: Saken sendes tilbake til
rådmannen for ny utredning som svarer bedre på kommunestyrets bestilling.
Saken starter i Hovedutvalg for helse og sosial.
HHS-sak 2/19, 10.04.2019:
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets
perspektiv, og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i
sosiale aktiviteter.
2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med
budsjettprosessen.
Imidlertid kan ikke HHS se at rådmannen har besvart kommunestyrets vedtak av
14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Derfor ber HHS om en tilleggssak som
besvarer kommunestyrets vedtak før hele saken kvitteres ut.
HOK-sak 10/19, 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.

