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Formannskapets behandling 06.06.2018:
Formannskapet drøftet seg frem til at forslagene sendes sekretær og følger saken til
kommunestyret. Ordfører lager voteringsskjema.
Mottatte forslag per 08.06.2018: Se under formannskapets innstilling.
Votering: Det omforente forslaget om videre behandling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 06.06.2018:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
vedtas med følgende endringer:
_____
Endringsforslag som følger saken til kommunestyret:
Arbeiderpartiets forslag:
1. Reglementets punkt 12: nytt 2.avsnitt:
Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og
undersøkelsesrett i kommunen.
2. Det tas inn nytt punkt der Rådmannen delegeres behandlingsansvaret
(gjennomføring og det daglige ansvaret) for internkontroll og personvern etter
personopplysingsloven og EUs personvernforordning.
3. Ordet «veg» rettes til «vei» i hele dokumentet.
4. Pkt 7.3.3: Ordet «KAN» fjernes i avsnitt 2 og tilsvarende justering gjøres for alle
hovedutvalgene.
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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5. Pkt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 kulepunkt 1 endres slik:
«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.»
6. Pkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets årsmelding skal inneholde:
Nest siste kulepunkt endres slik at det lyder:
«Oversikt over saker som rådet har behandlet.»
7. Pkt 10.2.1.9 endres til:
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning:
- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være
bosatt i Ås kommune.
- 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene,
uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser).
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur
oppnevner blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det er
mer enn 4 søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får fast
plass, skal være vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år i
ungdomsrådet gis fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i
tillegg en av sine faste medlemmer til å være politisk representant for
Ungdomsrådet som blir rådets kontaktledning til det politiske miljøet.
Vedkommende har tale- og forslagsrett.
_____
Høyres forslag:
Punkt 6.1 Formannskapets oppgaver:
Nest siste kulepunkt utgår.
Punkt 7.5 Forhandlingsutvalget:
Forhandlingsutvalget nedlegges.
Punkt 9.1 Rådmannen har ansvaret for:
Første kulepunkt utgår og erstattes med to nye kulepunkter.
 Ansvar for en god forvaltning og effektiv bruk av kommunens ressurser,
herunder evaluering og effektivisering av prosesser og gjennomføring av
omstillinger i kommunens administrative organisering.
 Etablere rutiner for effektiv internkontroll og kvalitetsstyring.
Punkt 9.3 Rådmannens myndighet som arbeidsgiver:
Siste kulepunkt utgår og to nye kulepunkter legges til.
 effektivisere og foreta nødvendige omstillinger i kommunens administrative
organisering.
 gjennomføre, godkjenne og avslutte lokale forhandlinger i henhold til
Hovedavtalen for alle stillinger / områder, med unntak av lønn til rådmann.
Punkt 4.2 Kommunestyret selv skal:
Kulepunkt nummer 12: Fastsette hovedtrekkene i kommunens administrative
organisering, herunder etatsinndeling, utgår.
_____
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