
 

 

Ås kommune Ordfører 

 
 

 

Vår ref.: 19/03100-3     
Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks  64 96 20 19. Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

   

Notat 
 
Til  

         

Fra Ordfører 

Saksbehandler Vibeke Berggård 
Vår ref. 19/03100-3 Dato 08.10.2019 

 
 
Valg til diverse utvalg - Det gjenstår å velge representanter til følgende utvalg: 
Det er krav til kjønnsbalanse. 
 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt (se saksfremstillingen) 
Det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, leder og nestleder. 
 
Klagenemnd for eiendomsskatt (se saksfremstillingen) 
Det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, leder og nestleder. 
 
Representantskapet AL Liahøi 
4 medlemmer med personlige varamedlemmer 
 
Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
3 medlemmer, 3 varamedlemmer, leder og nestleder.  
 
Ås kirkelige fellesråd  
1 personlig varamedlem, vedkommende må være medlem av kirken 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen:  

 
Kemneren i Follo 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

2 kandidater til styret foreslått av rådmannen:  

Økonomisjef Emil Schmidt og koordinator regnskap Berit Brantseg 

 
Follo Ren IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen:  

 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Representantskapet: 3 representanter med vararepresentanter velges fra Ås.  
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Ordfører og varaordfører foreslås som medlemmer.  
Forslag på kandidater til styret, 3 kvinner og 3 menn: 
 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 

 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 
 
Follo lokalmedisinske senter IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 
 
Follo Barnevernvakt IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

2 kandidater til styret foreslått av rådmannen:  
Virksomhetsleder Monica Berge-Tukh og enhetsleder barnevern Heidi I. Bordi. 
 
Follo Brannvesen IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 2 kvinner og 2 menn på grunn av kjønnsbalansen: 

 
Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter – styremedlem og personlig vara 
Det foreslås 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 
 
 
 
Ola Nordal 
ordfører 
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