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Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 19/03100-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret 2019 - 2023            

 
 
Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Ås, 08.10.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Brev fra KS 09.09.2019 om valg til KS 
2. Vedtekter for KS Oppdatert etter ekstraord. landsting 28.05.19 
3. Oslofjordens friluftsråd (OF) - valg av medlemmer 
4. OF - Vedtekter revidert 2019 
5. Kort om OF 
 
Lenker: 
Konstitueringsrundskrivet 2019:  
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607 
 
Ås kommunes reglementer:  
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 
 
Kommuneloven:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 
 
Styrer, råd og utvalg 2015-2019:   
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 
Sekretariater for aktuelle utvalg 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
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KS-representanter: Skjema til morten.oppegard@ks.no 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges representanter til diverse utvalg for perioden 2019 -2023. De utvalg 
som ikke behandles i egne saker velges i denne etter hvert som forslagene blir klare. 
Tilsvarende sak fremmes til de neste møtene i kommunestyret inntil det er valgt i alle 
posisjoner. For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det 
konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er 
avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden, jf. 
kommuneloven § 7-1 siste ledd.  
 
Det vises til oversikten Styrer, råd og utvalg 2015-2019 som utgangspunkt for hva 
som skal velges. Ikke alle er aktuelle på grunn av ny valglov eller andre endringer. 
 
 

Fakta i saken: 
Det vises til konstitueringsrundskrivet punkt 4.3 der reglene om valg av utvalg 
fremgår, bl.a.:  
Kommuneloven har i § 5-7 bestemmelser om "utvalg" som folkevalgt organ. Utvalg i 
den nye loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som faste utvalg eller 
komiteer, og kommunene har en stor grad av frihet til å avgjøre hvilke utvalg som 
skal opprettes, hvilke arbeidsoppgaver de skal ha, og hvor lenge utvalget skal være i 
funksjon.  
 
Det er kommunestyret selv som velger medlemmer og varamedlemmer til utvalgene, 
samt leder og nestleder.  
 
Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett 
medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. 
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.  
Jf. kommuneloven § 7-4 
 
Bestemmelsene om avtalevalg/forholdsvalg/kjønnsbalanse m.m. gjelder, se sak om 
valg til formannskap. Ved valg til utvalg gjelder kravene til kjønnsbalanse uten 
unntak. Se om flertallsvalg i sak om valg av ordfører. 
 
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. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
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Ås kommunes reglementer punkt 10.2 fastsetter regler for sammensetning av utvalg, 
disse gjelder så langt det passer i forhold til nye lovbestemmelser og 
kommunestyrets vedtak.  
 
 
Oversikt over diverse utvalg det skal velges representanter til: 
 
Representanter til fylkesmøter i KS 
I henhold til vedtektene skal representanter til fylkesmøter i KS velges i kommune-
styrets konstituerende møte, jf. vedlegg 1 og 2. 
 
Ås kommune skal velge 4 medlemmer og tilsvarende varamedlemmer med tillegg av 
to for hver gruppering. Disse må velges blant kommunestyrets faste medlemmer. 
Ordfører bør være blant representantene i følge KS. 
 
De som velges orienteres om høstkonferanse med konstituerende fylkesmøte i KS 
Viken 21.-22.11.2019 på Fornebu. Informasjon og innkalling sendes direkte fra KS til 
valgte delegater. 
 
Administrasjonsutvalg: 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg. Kommunestyret skal velge 6 
medlemmer og tilsvarende vara med tillegg av to for hver liste, samt leder og 
nestleder. Reglementet fastsetter at medlemmer og vara må velges blant 
formannskapets medlemmer og vara, leder og nestleder må velges blant 
kommunestyrets medlemmer, jf. pkt. 10.2.1.4. Se kommuneloven § 5-11 og 
konstitueringsrundskrivet pkt. 4.7.1 om partssammensatte utvalg.  
De ansattes representanter velges av og blant de ansatte. 
 
Utvalg for kommunale byggeprosjekt (UKB) 
Kommunestyret skal velge 5 medlemmer og tilsvarende vara med tillegg av to for 
hver liste, samt leder og nestleder. 
Se sak til kommunestyret «Ås kommunes reglementer - revidering. Utvalgsstruktur.» 
jf. 19/03077-2 og Ås kommunes reglementer punkt 10.2.1.7 plan- og byggekomiteen. 
 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 vara, leder og nestleder. 
Formannskapets medlemmer/vara er ikke valgbare, jf. eiendomsskattelova § 21). 
Ingen kan sitte både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det kreves ikke spesielle 
kvalifikasjoner for å sitte i nemnden, men lokalkunnskap er en fordel. 
Antall medlemmer og vara følger av eiendomsskattevedtektene § 1-1 (vedtatt i K-sak 
72/07, 12.12.2007, jnr. 14/02249-3)  
 
Klagenemnd for eiendomsskatt 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 vara, leder og nestleder. 
Formannskapets medlemmer/vara er ikke valgbare, jf. eiendomsskattelova § 21). 
Ingen kan sitte både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det kreves ikke spesielle 
kvalifikasjoner for å sitte i nemnden, men lokalkunnskap er en fordel. 
Antall medlemmer og vara følger av eiendomsskattevedtektene § 1-1 (vedtatt i K-sak 
72/07, 12.12.2007, jnr. 14/02249-3). 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-11
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://lovdata.no/lov/1975-06-06-29/§21|
https://lovdata.no/lov/1975-06-06-29/§21|
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Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 varamedlemmer, leder og nestleder. 
 

Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål er nedlagt. 
 
Oslofjordens friluftsråd (OF) 
Ås kommune bes velge tre medlemmer og tre varamedlemmer til OFs råd, som skal 
møte på årsmøte i mars/april 2020. 
Oslofjordens Friluftsråd er medlemskommunenes felles verktøy for å fremme 
friluftslivet i og rundt Oslofjorden fra Halden til Larvik. Det øverste organ, Rådet, 
velges for 4 år av gangen og består av tre representanter fra hver av 
kommunene/fylkeskommunene.  
 
Årungen Ro- og Padlesenter – Styret 
Det skal velges et styremedlem med vara. 
 
 
Se også øvrige verv listet opp under punkt 5 og 6 i  
Styrer, råd og utvalg 2015-2019   
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1

