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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges 9 medlemmer samt varamedlemmer til hovedutvalg for teknikk og 
regulering (HTR)*, inkludert leder og nestleder, for perioden 2019-2023. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret skal velge 9 medlemmer til hovedutvalg for teknikk og regulering 
(HTR), jf. Ås kommunes reglementer kapittel 10.2.1.3, og hver gruppe/liste tildeles så 
mange varamedlemmer som den får medlemmer med tillegg av to. 
 
I Ås kommune må leder og nestleder velges blant kommunestyrets faste 
medlemmer. For øvrig er det ønskelig med flest mulig faste kommunestyre-
medlemmer i utvalgene både som medlemmer og vara.  
 
Valg av leder og nestleder holdes som flertallsvalg. For øvrige medlemmer holdes 
valget som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg, jf. 
kommuneloven § 7-4. 
 
Bestemmelsene om flertallsvalg/avtalevalg/forholdsvalg/kjønnsbalanse m.m. gjelder 
også for valg til hovedutvalg, se saker om valg av ordfører og formannskap. Ved valg 
til utvalg gjelder kravene til kjønnsbalanse uten unntak.  
 
Hovedutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet er fastsatt i Ås kommunes 
reglementer kapittel 7. Se også egen sak, «Ås kommunes reglementer – revidering. 
Utvalgsstruktur.», dokument nr. 19/03077-2. 
 
Nytt lovkrav om skriftlig samtykke til å stille til valg 
Fra konstitueringsrundskrivet 2019, kapittel 6.1: 
 
Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jf. 
kommuneloven § 7-2 tredje ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten, og 
er grunngitt i at det er gjort lignende endringer i valgloven. Det er den som foreslår 
den aktuelle personen som skal hente inn samtykket, og samtykke må 
foreligge når kandidaten skal velges. Utover at samtykke må være skriftlig og 
foreligge før valget, er det ikke andre krav til samtykke, og kandidaten kan gi 
samtykke på for eksempel SMS eller e-post i løpet av et møte før selve valget blir 
gjennomført. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Hovedutvalget trer i funksjon fra valgtidspunktet 

                                            
* Hovedutvalget heter i utgangspunktet hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), men det er lagt fram 
sak med forslag om navneendring til hovedutvalg for teknikk og regulering (HTR), jf. sak «Ås 
kommunes reglementer – revidering. Utvalgsstruktur.».  
 
Denne saken er formulert ut ifra at den foreslåtte endringen vedtas. 
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