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Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 19/03100-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret             

 
 
Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Nils Sopp utgår som varamedlem i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 
Som ny vara på plass nr. 3 i velges: 
 
Ås, 29.11.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 20.11.2019 Valg til diverse utvalg - Konstituering 
perioden 2019 - 2023 
 
Lenker:  
Konstitueringsrundskrivet 2019:  
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607 
  
Ås kommunes reglementer:  
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 
  
Kommuneloven:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 
  
Styrer, råd og utvalg 2015-2019:  
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 84/19, kommunestyret 20.11.2019 
K-sak 62/19, kommunestyret 23.10.2019 

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2019.350480.MD1I697395o7ddd.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I697394o896c.pts.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  
Sekretariater for aktuelle utvalg  

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har foretatt valg til de fleste utvalg for perioden 2019 – 2023 i K-
sakene 84/19 og 62/19, se vedlagte saksutskrift. De utvalgene som gjenstår bør 
velges i denne saken. I tillegg foreslås omvalg av en vararepresentant i sakkyndig 
nemnd for eiendomsskatt. 
 
Fakta i saken: 
Reglene om valg til diverse utvalg er beskrevet i vedlagte saksutskrift. Der fremgår 
også hvilke valg som er foretatt i K-sakene 62/19 og 84/19. 
 

Følgende valg gjenstår: 
 
Representantskapet AL Liahøi 
4 medlemmer med personlige varamedlemmer 
 
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.  
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: 
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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: 
 

Omvalg av varamedlem i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt: 
 
I K-sak 84/19 ble Nils Sopp (H) valgt som både vara til sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt og som fast medlem av klagenemnd for eiendomsskatt. 
Ingen kan sitte både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Verken eiendomsskatte-
loven eller vedtektene nevner dette, men kommuneloven § 40 nr. 3 c sier: 
«Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller 
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av 
saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.» 
Formannskapets medlemmer/vara er ikke valgbare, jf. eiendomsskattelova § 21.  
 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Etter ordførers vurdering bør det foretas omvalg av vara på plass nr. 3 i sakkyndig 
nemnd for eiendomsskatt. Valg til gjenstående utvalg bør foretas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eiendomsskattelova

