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Saksprotokoll 
 
 

Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 

Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  19/02230 

Behandlet av  Møtedato 

1 Eldrerådet 10/19 08.10.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 19/19 08.10.2019 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/19 08.10.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 12/19 09.10.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/19 10.10.2019 
5 Formannskapet 56/19 16.10.2019 
6 Kommunestyret 72/19 23.10.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding 
og videre behandling. 

2. Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges 
forslaget til frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 

 
H og FrP fremmet forslag om klima- og miljøutvalgs innstilling fra 08.10.2019: 

Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og 
lag og foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med 
frivilligheten må eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 

 
Votering: 
Fellesforslaget fra H og FrP ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
SVs forslag ble enstemmig tiltrådt som tillegg til tiltrådt fellesforslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler formannskapet å sende saken med 
utvalgenes innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst 
og kultur (HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 
Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding og 
videre behandling. 
Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget til 
frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 15. oktober 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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