
Interpellasjon til kommunestyremøtet 20. juni 2018 fra Arne Ellingsberg 

 

ROLLEDELINGEN MELLOM DE FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN. 

Er den tilfredsstillende, og hvis ikke; konsekvenser og tiltak?  

 

Begrunnelse for interpellasjonen:  

I ”Ås kommunes reglementer” heter det om de folkevalgtes rolle blant annet: ”Å være ombud 

og talerør for befolkningen.” Som møtende representant i kommunestyret denne dagen, er jeg 

et slikt talerør, og jeg ønsker å sette lyset på utviklingen av rolledelingen mellom de 

folkevalgte og administrasjonen i Ås. 

   Når det gjelder administrasjonens rolle, står det blant annet: ”Legge frem alle relevante 

fakta i saken, herunder kontroversielle og prinsipielle momenter.” ”Samordne og tilrettelegge 

for helhetlig politisk styring og veilede folkevalgte om de faktiske og formelle faglige 

forhold”. ”Gi innbyggerne og de folkevalgte løpende informasjon om kommunens virksomhet 

og utvikle systemer for brukerkommunikasjon”. 

   I forbindelse med sakene og diskusjonene om ”Kroer skole – Struktur og drift fra 2019” og 

”Åsgård skole – Konsept” er rådmannens rolle kommet i fokus både blant lokalsamfunnet og 

nær tilknyttede organisasjoner. Det gjelder både for saksframstillingen og informasjonen. 

   Når det gjelder begrunnelsen for eventuell nedlegging av Kroer skole, er det fra 

administrasjonens side gitt feilaktig fremstilling og argumentasjon. Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur vedtok på møte 30. mai å måtte holde et nytt møte for mer informasjon om 

bl.a. befolkningsprognoser, økonomiske besparelser, hva skolen eventuelt skal brukes til, og 

kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov. 

   Når det gjelder Åsgård skoles utvikling og eventuell nedlegging/riving/flytting av 

Kulturhuset D6 og Ungdomshuset Midtgard, er det også lite balansert argumentasjon og 

manglende konsekvensanalyser. 

    

Spørsmål som reiser seg: 

Hvor mye skal delegeres til rådmannen/administrasjonen? 

I et vedlegg til saken Ås kommunens reglementer, skriver rådmannen blant annet: 

”Kommunestyrets krav og forventninger til rådmannens resultater fremkommer i reglementet. 

Dette bør gjenspeiles fullt ut i de fullmakter som delegeres til rådmannen.  

   I et punkt kalt ”Alternativer” skriver rådmannen: ”Dersom det i denne runden ikke er rom 

for endringer, vil rådmannen ta saken opp igjen ved neste reglementsrevidering, som starter 

rett etter valget i 2019.” 

 

   Hvordan ser ordføreren på ”Rolledelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen; er 

den tilfredsstillende, og hvis ikke; konsekvenser og tiltak?” 

 

Arne Ellingsberg 

 


