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7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/18 26.04.2018 
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9 Formannskapet 30/18 02.05.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Forslag fra partiene til endringer følger i eget vedlegg til protokollen.  
 
Votering jf. ref. nr. i vedlagt skjema med forslag til endringer i reglementene: 
Ap’s forslag nr.1 og 2 ble enstemmig vedtatt.  
Ap’s forslag nr. 3 og FrPs forslag nr. 29 ble vedtatt 21-12 (5Ap, 1Sp, 1FrP, 1MDG, 
1SV, 2V, 1Rødt) 
Ap’s forslag nr. 4 og FrPs forslag nr. 21, 22 og 24 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag nr. 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag nr. 8 uten punkt om landbruk, ble vedtatt 30-3 (3FrP) 
Ap’s forslag nr. 8 med punkt om landbruk, ble vedtatt 18-15 (7H, 4Sp, 3FrP, 1Krf) 
H’s forslag nr. 9 ble nedstemt 26-7 (7H) 
H’s forslag nr. 10 ble nedstemt 21-12 (7H, 3Sp, 2V) 
H’s forslag nr. 11 ble nedstemt 25-8 (7H, 1SV) 
H’s forslag nr. 12 ble nedstemt 26-7 (7H) 
H’s forslag nr. 13 ble nedstemt 26-7 (7H) 
 
Senterpartiets forslag bortfaller som følge av voteringen over. 
 
FrPs forslag nr. 20 og 25 bortfaller som følge av voteringen over. 
FrPs forslag nr. 23 ble nedstemt 20-13 (7H, 3Sp, 3FrP) 
FrPs forslag nr. 26 ble nedstemt 30-3 (3FrP) 
FrPs forslag nr. 27 ble enstemmig vedtatt.  
 
Fellesforslaget fra MDG, SV,V og Rødt pkt. 30 ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1V) 
Øvrige punkter i fellesforslaget bortfaller som følge av voteringen over. 
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Ordførers forslag om nytt pkt. 14.3.4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Berges (SV) forslag ble stemt over punktvis: 
Nr. 37 ble nedstemt 23-10 (1Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) 
Nr. 38 ble nedstemt 23-10 (1Ap, 1H, 3MDG, 2SV, 1V, 1Krf, 1Rødt) 
Nr. 39 ble nedstemt 26-7 (2MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
Nr. 40 ble nedstemt 31-2 (1SV, 1Rødt) 
Nr. 41 ble nedstemt 32-1 (1SV) 
Nr. 42 ble nedstemt 26-7 (2H, 2MDG, 2SV, 1Krf) 
Nr. 43 ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2SV, 1V, 1Rødt) 
Nr. 44 bortfalt som følge av voteringen over. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endringer: 
 
Reglementets punkt 12: nytt 2.avsnitt: 

 Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og 
undersøkelsesrett i kommunen. 
 

Nytt punkt under 9.2: 
 Rådmannen delegeres behandlingsansvaret (gjennomføring og det daglige 

ansvaret) for internkontroll og personvern etter personopplysingsloven og EUs 
personvernforordning. 
 

Språklig endring: 
 Ordet «veg» rettes til «vei» i hele dokumentet. 

 
Punktene 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3 
 Ordet «KAN» fjernes i avsnitt 2 

 
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.» 
 

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.» 
 

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. 
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- 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. 
 

  Klima og miljøutvalg 
 7.6.1 Utvalgets oppgaver og ansvar  

  
Utvalget har ansvar for følgende områder: 
Klimasaker 
Naturmangfold 
Landbruk og forurensning 
Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning 
Plan for naturmangfold 
Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan 
Temaplan for vannmiljø 
 
Utvalget skal ha ansvar for: 

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med 
særlig ansvar for å ivareta helhet og sammenheng 

 Utrede, gi råd, tilrettelegge avgjørelser for kommunestyret i større 
prinsipielle saker innen sitt ansvarsområde 

 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta 
ombudsrollen med ansvar for utvalgets saksområder 

 Behandle regionale planer som omfatter utvalgets saksområde 

 Være pådriver for at planene innenfor utvalgets saksområde blir fulgt 
opp og revidert i tråd med Planstrategien 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 
7.6.2 og 7.6.3. 

  
For å ivareta prioriterte sektorovergripende miljøsaker skal utvalget ha rett til å 
uttale seg i følgende saker:  

 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 Reguleringsplaner hvor avveiing mellom vekst og vern er spesielt 
utfordrende. Utvalget får varsel om oppstart av reguleringsplaner og 
vurderer selv hvilke planer de ønsker å uttale seg til.  

 Hovedplan for vann og avløp  

 Tiltaksplan for trafikksikkerhet  

 Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder 

 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
  
Rådmannen og ordfører vurderer fortløpende hvilke saker som utvalget skal 
uttale seg om og hvilke enkeltsaker utvalget skal behandle. 
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7.6.2 Utvalgets generelle myndighet  
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lovverket innen utvalgets 
ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten 
tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen.  
 

7.6.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker  
Utvalget innstiller til Formannskapet om disponering av eventuelle 
budsjettmidler til målrettede klima- og miljøtiltak. Utvalget innstiller til 
Formannskapet om retningslinjer for slike tilskudd.  
 

7.6.4 Fullmakt til utvalgets leder i ferier  
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets 
ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i 
medhold av dette refereres i førstkommende møte etter ferier. 
 

7.6.5 Utvalget evalueres innen første halvår 2021. 
 

Pkt 14.9.3 
 «representanter for organisasjoner…» i pkt 14.9.3 endres til «folkevalgte og 

representanter for organisasjoner….» 
 

Nytt punkt 14.3.4: 
 I de tilfeller der varaordfører foretar vigsler eller deltar på 

statsborgerskapsseremonier i ordførers sted, gis dobbel møtegodtgjørelse per 
dag. 
 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. juli 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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