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Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse 
og sosial (HHS) - Sammenslåing  
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 19/01327-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            
Hovedutvalg for helse og sosial            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
 
Ås, 08.05.2019 
 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Reglement for sammenslått utvalg 
 
Lenker:  

 Vedtatt Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019: 
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-
2022.6189046-352116.html 

https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-2022.6189046-352116.html
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-2022.6189046-352116.html
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 Kommunestyret 12.12.2018, K-sak 91/18: https://www.as.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html 

 Ås kommunes reglementer:   
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publisering på Ås kommunes hjemmeside 
Referatsaker HOK og HHS 
Politisk sekretariat for revidering av maler m.m. 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 91/18 at HHS og HOK skal slås sammen til et felles 
utvalg fra høsten 2019. Rådmannen foreslår at sammenslåing skjer fra og med 
kommunestyrets konstituerende møte oktober 2019. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 12.12.2018 i K-sak 91/18 Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 følgende: Slå sammen HHS og HOK til et felles utvalg.  
Under budsjettendringer pkt. 11 side 103 i vedtatt handlingsprogram står følgende: 
Kommunestyret vedtok innsparingstiltak tilsvarende 400 000 kr årlig med 
halvårsvirkning i 2019. Tiltaket innbefatter å slå sammen to politiske hovedutvalg til 
ett. Hovedutvalg for oppvekt og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Reglementene skal revideres innen utløpet av 2020. 
Fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret ved oppstart av valgperioden 
2019-2023 gjelder den nye kommuneloven §§ 5-13 og 5-14 (utdrag): 
 

§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  
b) tidsperioden som organet er opprettet for  
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.  
 
§ 5-14.Reglement for delegering og innstilling 
Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og 
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre 
vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt. 

 
Vurdering: 
En innholdsmessig revidering av reglementene for det sammenslåtte utvalget 
innebærer politiske vurderinger som bør foretas helhetlig i sammenheng med den 
lovpålagte revideringen av reglementene i 2020. Det gjelder også konsekvenser av 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#KAPITTEL_2-1
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eventuell sammenslåing av punktene 7.1.3 og 7.2.3 om utvalgenes myndighet i 
økonomiske saker.  
 
Ved tidligere revideringer er det blitt satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe der også 
rådmannen deltar. Gruppen legger grunnlaget for forslag til nytt reglement som 
sendes formannskapet for vurdering før videre behandling.  
 
Selv om revideringsarbeidet starter i januar 2020 vil det ta tid før endelig vedtak 
fattes. I mellomtiden foreslår rådmannen at vedlagte forslag til reglement for 
sammenslått utvalg gjelder. Forslaget er ikke endret innholdsmessig, endringer er 
markert med rødt. De nye folkevalgte får dermed erfaring med hovedutvalgets 
oppgaver før innholdsmessig revidering finner sted. 
Den nye administrative organiseringen fungerer uavhengig av de politiske utvalgene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I vedtatt handlingsprogram side 103 står det at sammenslåingen er et  
innsparingstiltak tilsvarende 400 000 kr årlig med halvårsvirkning i 2019. 
 
Miljømessige konsekvenser:   
Forbruk av materiell m.m. forventes å bli halvert. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til reglement vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Konstituerende møte i oktober 2019 
 
 


