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Ås kommunes reglementer  
 
7 Faste utvalg 
 
7.1 Hovedutvalg for oppvekst, kultur og helse (OKH) – om oppvekst/kultur  
 
7.1.1  Utvalgets oppgaver og ansvar innenfor oppvekst og kultur: 
Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder: 
 
Grunnskolen 
Skolefritidsordninger  
Barnehager 
Voksenopplæring 
Kulturskolen 
Oppvekst og nærmiljø  
Bibliotek 
Kulturformidling 
Kulturminnevern 
Generelle kulturpolitiske tiltak, fritidstilbud til barn og unge, arbeid overfor frivillige lag 
og organisasjoner  
Veinavnsaker  
 
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. 

 Utvalget har ansvar for plassering av minnesmerker/kunstneriske arbeider i det 

offentlige rom eller i kommunens eiendommer. 

 Ivareta kommunens ansvar etter opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 

 Utvalget velger representanter i utvalg under hovedutvalget, herunder skolenes 

samarbeidsutvalg. 

 Det skal velges en representant fra utvalget som skal delta på møtene i 

Ungdomsrådet. Denne representanten blir Ungdomsrådets kontaktledd til det 

politiske miljøet. 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.1.2 og 

7.1.3. 

 



Vedlegg 1 
Forslag til reglement for sammenslått utvalg, datert 07.05.2019 

 

Side 2 av 4 

 

 
7.1.2  Utvalgets generelle myndighet innenfor oppvekst og kultur: 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement 
at myndigheten tilligger kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller rådmannen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede 
utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde. 
 
I saker som skal avgjøres av kommunestyret, innstiller utvalget direkte til Kommune-
styret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt budsjett/økonomi-
plan, hvor formannskapet har innstillingsmyndighet. 
 
7.1.3  Utvalgets myndighet i økonomiske saker innenfor oppvekst og kultur: 
Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta 
budsjettreguleringer innen tjenesteområder i det tjenestebaserte budsjettet som ikke 
hindrer vedtatt gjennomføring av omfang og kvalitet på tjenesten, og mellom 
tjenesteområder begrenset oppad til 2 % av tjenesteområdenes rammer forutsatt at 
dette ikke hindrer gjennomføring av politiske vedtak. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor 
sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og 
dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde 
reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når 
avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets ansvarsområde. 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor 
forutsetningene for bruk av midlene. 
 
7.1.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde 
og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette 
refereres i førstkommende møte etter ferier. 
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7.2 Hovedutvalg for oppvekst, kultur og helse (OKH) – om helse/sosial 
 
7.2.1 Utvalgets oppgaver og ansvar innenfor helse og sosial: 
Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder: 
 
Forebyggende og kurativt helsearbeid 
Miljørettet helsevern 
Eldreomsorg 
Sosiale tiltak og tjenester 
Barnevern 
Tiltak for flyktninger 
Alkohol- og skjenkesaker 
Frivilligsentralen 
 
Utvalget skal ha ansvar for innenfor helse og sosial:  

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig 

ansvar for å ivareta helhet og sammenheng.  

 Utrede, gi råd og tilrettelegge avgjørelser for kommunestyret i større prinsipielle 

saker innen sitt ansvarsområde. 

 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen med 

ansvar for utvalgets saksområder. 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.2.2 og 

7.2.3.  

 Utvalget skal ivareta oppgaven som kontrollorgan i henhold til alkoholloven. 

 
7.2.2 Utvalgets generelle myndighet innenfor helse og sosial: 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement 
at myndigheten tilligger kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller rådmannen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede 
utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.  
 
I saker som skal avgjøres av kommunestyret innstiller utvalget direkte til 
kommunestyret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt 
budsjett/økonomiplan, hvor formannskapet har innstillingsmyndighet. 
 
Hovedutvalg for helse og sosial har myndighet til å:  
 

 Avgjøre salgs- og skjenkebevillingssaker som er av prinsipiell karakter eller i strid 

med vedtatte planer eller politiske vedtak, jf. pkt. 9.5. 

 

 Behandle klager på rådmannens vedtak i salgs- og skjenkebevillingssaker, 

med unntak av vedtak om prikktildeling etter alkoholforskriften § 10-3.   
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7.2.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker innenfor helse og sosial: 
Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta 
budsjettreguleringer innen tjenesteområder i det tjenestebaserte budsjettet som ikke 
hindrer vedtatt gjennomføring av omfang og kvalitet på tjenesten, og mellom 
tjenesteområder begrenset oppad til 2 % av tjenesteområdenes rammer forutsatt at 
dette ikke hindrer gjennomføring av politiske vedtak. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor 
sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og 
dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde 
reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når 
avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets rammeområde. 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor 
forutsetningene for bruk av midlene. 
 
7.2.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde 
og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette 
refereres i førstkommende møte etter ferier. 
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