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Ås kommunes reglementer - revidering 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/01119-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet 24.04.2018 
Eldrerådet 24.04.2018 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2018 
Hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25.04.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 
Administrasjonsutvalget 02.05.2018 
Formannskapet 02.05.2018 
Kommunestyret            
Plan- og byggekomiteen 25.04.2018 
Formannskapet 06.06.2018 

 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
For de deler som gjelder utvalgets område: 

Ungdomsrådet (UR) 
Eldrerådet (ER) 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR) 
Plan- og byggekomiteen (PBL) 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Administrasjonsutvalget (ADM) 

Formannskap   
Kommunestyre  
 
Vedlegg:  

1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018 
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2. Notat - Delegering til rådmann 
3. Kontrollutvalgets vedtak/forslag 30.04.2018 – saksutskrift 
4. Notat – delegering til rådmannen – personvern og informasjon 

 
Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):  
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene: 

F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018. 
 

2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:  
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015» 
 

3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015: 
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015». 
 

4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering: 
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer - 
revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe». 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås kommunes hjemmesider 
Referatsak i aktuelle utvalg 
Rådmannens ledergruppe 
 
 
 
 
Saksutredning v/rådmannen  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres 
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2. 
 
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,  
Sist oppdatert 06.10.2015.  
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  
Ad hoc utvalget har bestått av følgende: 
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),  
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine 
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  
Det har vært holdt 8 møter. 
 

http://www.as.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-03-2016.350480.MD1I359817o8b11.pts.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-02-09-2015.350480.MD1I278458o0c7b.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-10-06-2015.350480.MD1I278446oeb29.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1. 
 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg 
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også 
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.  
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert 
07.03.2018, jf. 18/00834-1. 
 
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine 
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det 
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før 
vedtak i kommunestyret.  
 
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet 
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt. 
14.4.2: 
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:  kr.   44 204 
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig:  kr.   69 615 
           kr. 113 819 
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,  
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i 
kulturhuset. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan 
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det 
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
 


