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Saksprotokoll

Ås kommunes reglementer - revidering

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/01197
Behandlet av Møtedato
1 Ås eldreråd 6/14 01.04.2014
10 Formannskapet
11 Kommunestyret
12 Sosialutvalget 2/14 02.04.2014
13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.05.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Ungdomsrådet 2/14 01.04.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/14 02.04.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/14 02.04.2014
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/14 03.04.2014
7 Administrasjonsutvalget 4/14 09.04.2014
8 Formannskapet 18/14 09.04.2014
9 Plankomitéen 4/14 10.04.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014:
Utvalget ble enig om å kun behandle innspill som direkte berører HTMs
ansvarsområder i denne omgang.

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:
Pkt. 3.3
Alle som har saker til behandling i Ås kommune eller som henvender seg til
kommunen skal få god service og veiledning. Det skal alltid skilles tydelig
mellom veiledning og myndighetsutøvelse, slik at det ikke utøves uformell
myndighet gjennom veiledning.
Pkt. 10.1.2, følgende legges til:
Dersom innkalling med saksdokumenter har så stort omfang at lesbarhet på
lesebrett er dårlig, skal medlemmer og varamedlemmer få trykt eksemplar
tilsendt.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
Fordeling av ansvar innen samferdsel, boligpolitikk, næring, landbruk og miljø
mellom HTM og formannskap klargjøres.

Votering:
Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets forslag/innspill ble enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 03.04.2014:
Hovedutvalg for teknikk og miljø har følgende innspill til det videre arbeidet med
reglementene:

Fordeling av ansvar innen samferdsel, boligpolitikk, næring, landbruk og miljø
mellom HTM og formannskap klargjøres.
Pkt. 3.3
Alle som har saker til behandling i Ås kommune eller som henvender seg til
kommunen skal få god service og veiledning. Det skal alltid skilles tydelig
mellom veiledning og myndighetsutøvelse, slik at det ikke utøves uformell
myndighet gjennom veiledning.
Pkt. 10.1.2, følgende legges til:
Dersom innkalling med saksdokumenter har så stort omfang at lesbarhet på
lesebrett er dårlig, skal medlemmer og varamedlemmer få trykt eksemplar
tilsendt.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 8. april 2014

Rita Stensrud
Konsulent i politisk sekretariat
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