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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96
20 07/64 96 20 04 eller
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du
ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til
sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Ås kommunes handlingsprogram 2020 - 2023
Saksbehandler:
Vibeke Berggård
Saksgang
1 Kommunestyret

Saksnr.:
8/20

19/01190-19
Møtedato
12.02.2020

Ordførers innstilling:
Kommunestyret endrer sitt vedtak av 11.12.2019 i K-sak 85/19, verbalvedtak
19, slik at det lyder:
19. Ås skal utvikle bosteder som er gode å oppholde seg i, hvor både sosial og
økologisk bærekraft er høyt prioritert. For Ås sentrum innebærer det at
kommunen forventer at utbyggere presenterer utbyggingsforslag som etterlever
mål og krav i kvalitetsprogrammet og områdereguleringsplanen. Rådmannen
skal om nødvendig arbeide aktivt med forslagstillere før saken fremmes for 1.
gangs behandling, innenfor de muligheter som loven legger til rette for, slik at
utbyggingsforslagene etterlever mål og krav i kvalitetsprogrammet og
områdereguleringsplanen på en god måte. Kvalitetsprogrammet skal videre
utvikles til en veileder for både arkitektur og uteområder i hele kommunen.
Ås, 06.02.2020
Ola Nordal
ordfører

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge: Kommunestyret
Vedlegg:
1. Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 - Verbalforslag 19
2. Notat - Vurdering av lovlighetskontroll av kommunestyrets verbalforslag nr.
19 vedtatt 11.12.2019
3. Saksutskrift Kommunestyret 11.12.2019 Ås kommunes handlingsprogram
2020 -2023
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
K-sak 85/19, kommunestyret 11.12.2019
Saksbehandler sender vedtaket til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken hvis vedtaket opprettholdes uendret.
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Krav om lovlighetskontroll er fremsatt av verbalvedtak nr. 19 i K-sak 85/19.
Verbalvedtaket legges derfor frem på nytt for kommunestyret for vurdering om
vedtaket skal opprettholdes eller endres. Opprettholdes vedtaket sendes saken
til fylkesmannen i Oslo og Viken til avgjørelse.
Fakta i saken:
Kommunestyret fattet følgende vedtak 11.12.2019 i K-sak 85/19 i sak om
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 under verbaldel:

19. Ås skal utvikle bosteder som er gode å oppholde seg i, hvor både sosial og
økologisk bærekraft er høyt prioritert. For Ås sentrum innebærer det å prioritere
utbyggingsforslag som etterlever mål og krav i kvalitetsprogrammet og
områdereguleringsplanen først. Kvalitetsprogrammet skal videre utvikles til en
veileder for både arkitektur og uteområder i hele kommunen.
Tre av kommunestyrets medlemmer, Zara M. Berg (H), Hilde Kristin Marås (H)
og Kjetil Barfelt (FrP) sendte 17.12.2019 inn krav om lovlighetskontroll av
verbalforslag nr. 19, jf. vedlegg 1.
Kommuneloven § 27-1.Lovlighetskontroll
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan
sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et
slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene i
forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det organet som
traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til
departementet.
I dette ligger at kommunestyret skal ta stilling til kravets innhold.
Kommunestyret kan endre vedtaket eller opprettholde det.
Kommuneloven § 27-3 omhandler innholdet i lovlighetskontrollen. Spørsmålet er
om vedtaket er lovlig etter sitt innhold, truffet av rette myndighet og følger krav
til saksbehandling.
Se vedlagte notat fra rådmannen med forslag om endring av vedtaket.
Vurdering og konklusjon:
Krav til lovlighetskontroll er fremsatt innen fristen og oppfyller formelle krav.
Verbalvedtaket legges frem for kommunestyret for ny vurdering.
Ordfører tilrår at kommunestyret omgjør sitt vedtak slik rådmannen foreslår, se
ordførers innstilling. I så fall bortfaller lovlighetsklagen fordi det fattes det et nytt
vedtak. Dette vedtaket kan det eventuelt sendes inn ny skriftlig og undertegnet
lovlighetsklage på.
Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 11.12.2019 uendret sendes
saken til fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse.
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