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Ås kommunes reglementer - revidering. Utvalgsstruktur. 
 
Saksbehandler: Ola Nordal/Vibeke Berggård Saksnr.: 19/03077-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret 2019 - 2023            

 
 
Ordførers innstilling: 
1. Forslag til endringer i reglementer for Ås kommune, jf. vedlagt tabell 1 vedtas. 

2. Det velges et ad hoc utvalg som skal gjennomgå reglementet og legge fram 

forslag til evt ytterligere endringer innen februar 2020. Utvalget følges opp av 

formannskapet. Følgende medlemmer velges: 

 
Ås, 08.10.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Drøftingssak i avtroppende formannskap 16.10.2019 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Tabell 1 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat for oppfølging av møtegodtgjørelser, oppdatering av reglement 
m.m.  
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Saksutredning ved ordfører: 
 
Det er politisk ønske om å gjennomføre endringer i den politiske styringen. Det er 
ønskelig at nyvalgt kommunestyre vedtar endringene i sitt konstituerende møte for å 
få på plass ny utvalgsstruktur allerede fra starten av perioden. Saken legges derfor 
fram for avtroppende formannskap for drøfting, før ev. vedtak i konstituerende 
kommunestyremøte. Følgende endringer foreslås: 
 

1. Endre Klima og miljøutvalget (KMU) til hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

og gi utvalget ansvar for saksområdene næringsutvikling og landbruk i tillegg 

til miljøsaker. 

2. Justere ned godtgjørelser for folkevalgte, ved at ordførergodtgjørelse settes lik 

godtgjørelse for stortingsrepresentanter og ved at godtgjørelse for øvrige 

folkevalgte justeres ned tilsvarende.  

3. Sette godtgjørelse for varaordfører til 20 % av ordførers godtgjørelse. 

4. Endre navn på hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) til hovedutvalg for 

teknikk og regulering (HTR). 

5. Endre navn på plan- og byggekomiteen til Utvalg for kommunale 

byggeprosjekt. 

 

Ordfører foreslår som en følge av dette at følgende endringer i politisk reglementet 

for Ås kommune vedtas (tabell 1). 

 
Kan vedtaket påklages? 
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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Vedlegg 
 
Tabell 1. Foreslåtte endringer i reglement: 

Nr Kapittel Nåværende tekst Ny tekst Kommentar 

 Formannskapet    

1 6.1 Formannskapets 
oppgaver 
Kulepunkt 3 
 

Ha ansvar for samferdselspolitikk, 
boligpolitikk, næring og landbruk.  

Ha ansvar for samferdselspolitikk og 
boligpolitikk. 
 

Ansvaret for næring og landbruk 
flyttes til hovedutvalg for næring 
og miljø 

2 6.1 Formannskapets 
oppgaver 
Kulepunkt 6 
 

Behandle klager på vedtak i saker 

etter jordloven § 9 (deling av 

landbrukseiendom) og § 12 

(omdisponering av dyrka og 

dyrkbar mark). 

Utgår Ansvaret flyttes til hovedutvalg for 
næring og miljø 

3 6.2 Formannskapets 
generelle myndighet 
Kulepunkt 11 
 

Fatte vedtak i saker innen næring 
og landbruk 
 

Utgår Ansvaret flyttes til hovedutvalg for 
næring og miljø 

 Hovedutvalg for teknikk 
og miljø 

   

4 7.3 Hovedutvalg for 
teknikk og miljø 
Navn 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
(HTM) 

Hovedutvalg for teknikk og regulering (HTR) Utvalgets hovedoppgaver er 
knyttet til teknikk og 
reguleringsplaner, miljøsaker er i 
hovedsak flyttet fra utvalget. 

 Klima og miljøutvalg    

5 7.4 Klima og miljøutvalg 
Navn 

Klima og miljøutvalg (KMU) Hovedutvalg for næring og miljø (HNM)  
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Nr Kapittel Nåværende tekst Ny tekst Kommentar 

6 7.4.1 Utvalgets oppgaver 
og ansvar 
Nytt punkt under 
innledende 
ansvarsområder 

Klimasaker 
Naturmangfold 
Landbruk og forurensning 
Handlingsplan for klima og energi, 
herunder klimatilpasning 
Plan for naturmangfold 
Sykkel- og gåstrategi med 
tiltaksplan 
Temaplan for vannmiljø 
 

Klimasaker 
Naturmangfold 
Forurensning 
Næringsutvikling 
Landbrukssaker  
 
Herunder: 
-Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan 
-Temaplan for vannmiljø 
-Handlingsplan for klima og energi 
-Plan for naturmangfold 
-Plan for næringsutvikling 
 

Ansvarsområdene foreslås 
redigert, med 5 hovedansvar, og 
herunder en opplisting av sentrale 
planprosesser. 

7 7.4.1 Utvalgets oppgaver 
og ansvar 
Nytt kulepunkt under 
ansvarsområder 

  Behandle klager på vedtak i saker etter 

jordloven § 9 (deling av 

landbrukseiendom) og § 12 

(omdisponering av dyrka og dyrkbar 

mark). 

Ansvaret flyttes fra Formannskapet 
til hovedutvalg for næring og miljø 

8 7.4.3 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. 

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. 
 

Teksten tilsvarer de øvrige 
hovedutvalgene 
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Nr Kapittel Nåværende tekst Ny tekst Kommentar 

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. 

 Plan- og byggekomiteen    

9 7.5 Plan- og 
byggekomiteen 
Navn 

Plan- og byggekomiteen Utvalg for kommunale byggeprosjekt. 
 
Navnet på komiteen endres tilsvarende i hele 
dokumentet. 

Nytt navn samsvarer bedre med 
komiteens faktiske oppgaver, og 
man unngår å forveksle med 
planoppgaver som regulering. 

 Saksbehandling og 
godtgjørelser 

   

10 10.2.1.6 Klima- og 
miljøutvalget 

 Utgår Teksten i kapittel 10.2.1.3 dekker 
alle hovedutvalg. 

11 14.2.1 Faste godtgjørelser 
ordfører 

Ordførerens faste godtgjørelse 
tilsvarer 119 % av stortings-
representanters godtgjørelse. 
Godtgjørelsen reguleres 1. januar. 

Ordførerens faste godtgjørelse tilsvarer 
stortingsrepresentanters faste godtgjørelse. 
Godtgjørelsen reguleres samtidig med 
stortingsrepresentantene. Øvrige godt-
gjørelser reguleres 1. januar påfølgende år. 

Tidspunktet foreslås av praktiske 
årsaker og er i tråd med tidligere 
praksis. I 2019 reguleres ordførers 
faste godtgjørelse fra 1. november. 
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Nr Kapittel Nåværende tekst Ny tekst Kommentar 

12 14.3.1 Faste godtgjørelser 
varaordfører 

Varaordførerens faste godtgjørelse 
fastsettes til 6 % av ordførerens 
godtgjørelse. 

Varaordførerens faste godtgjørelse fastsettes 
til 20 % av ordførerens godtgjørelse. 

 

13 14.4.1 Følgende verv gis en 
godtgjørelse tilsvarende 5 
% av ordførerens 
godtgjørelse: 

 Følgende kulepunkt tilføyes: 
-Leder av hovedutvalg for næring og miljø. 
 

Navn på hovedutvalg for teknikk og miljø 
endres til hovedutvalg for teknikk og 
regulering. 

 

14 14.4.2 Følgende verv gis en 
godtgjørelse tilsvarende 4 
% av ordførerens 
godtgjørelse: 

 Følgende kulepunkt strykes: 
-Leder av klima og miljøutvalget 
 

 

 


