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Ås, 09.10.2019 
 

 
Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller e-
post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Lene H. Lilleheier 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. 

 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling  

 
K-51/19 
Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/02983-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 51/19 23.10.2019 
 
 

Valgstyrets innstilling: 
Kommunestyrevalget 2019 godkjennes. 
 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal 
Ordfører/valgstyrets leder  
  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
Valgstyrets protokoll for kommunestyrevalget 2019 - Ås - signert 
Lenke til signert valgprotokoll: 
 https://www.as.kommune.no/endelig-valgoppgjoer.6245799-493428.html  
 
Øvrige vedlegg som er arkivert på saken: 
Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget 2019 – Ås – signert jf. 19/02983 
Avviksrapport for krets 0003 Rustad og Holstad, jf. 19/02983-1 
Valgstyrets protokoll 10.09.2019 
 
Lovhenvisninger: 
Kommuneloven § 7-1 
Valgloven § 13-4 første ledd 
 
  

https://www.as.kommune.no/endelig-valgoppgjoer.6245799-493428.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/protokoll-valgstyret-10-09-2019.980742o8dd7.pdf
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-1
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§13-4
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Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Som første sak i konstituerende møte skal det nyvalgte kommunestyret avgjøre om 
kommunestyrevalget er gyldig. Valgstyrets protokoll for kommunestyrevalget 2019 
utgjør sammen med valgstyrets innstilling, grunnlaget for kommunestyrets beslutning.  
 
Valgoppgjøret: 
Valgstyret godkjente i møte 10. september valgprotokollen for kommunestyrevalget 
2019. Alle som har stemmerett i Ås kommune kunne innen syv dager etter valgdagen 
klage skriftlig over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
valget, jf. valgloven § 13-2, første ledd. Det er ikke mottatt klager. 
 
Resultatet av opptelling og valgoppgjør framgår av valgprotokollen.  
 
Et større avvik mellom innrapportert foreløpig opptelling og endelig opptelling av 
stemmesedler i krets 0003 Rustad/Holstad, ble kontrollert med tre maskinelle 
tellinger ved endelig oppgjør. Det ble konkludert med at det var feil i foreløpig 
manuell opptelling. Se vedlagte protokoll pkt. D 2.5. I ettertid er det funnet at avviket 
skyldtes feil ved føring av stemmestyrets møtebok og ikke tellefeil. Dette er nærmere 
beskrevet i en avviksrapport, jf. 19/02983-1. Konklusjonen er at endelig valgoppgjør 
er korrekt.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det foreligger ingen forhold som tilsier at valget ikke kan godkjennes.  
Valgstyret i Ås mener valget er gjennomført i henhold til regelverket og anbefaler at 
valget godkjennes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er 
godkjent i kommunestyret. Klagen skal være skriftlig og fremsettes for valgstyret i 
kommunen. Departementet er klageinstans. Jf. valgloven § 13-2, andre til fjerde ledd. 
 
 

 
  

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§13-2
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§13-2
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K-52/19 
Valg av formannskap - konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03083-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 52/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Rundskriv nr. H-4/19 - konstituerende møte i kommunestyre 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/  
 
Kommuneloven kap. 7 
 
Øvrige relevante dokumenter: 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte kandidater 
 
 
 
 
 
 
  

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://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I det konstituerende møtet velges ni medlemmer samt varamedlemmer til 
formannskapet blant kommunestyrets faste medlemmer. Valget holdes som 
forholdsvalg når minst ett medlem krever det og ellers som avtalevalg.  
 
Bakgrunn: 
Av kommuneloven fremgår det at kommunestyret skal velge formannskap i det 
konstituerende møte. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant 
medlemmene av kommunestyret. Kommunestyret har ikke anledning til å 
omorganisere eller gjøre nyvalg av formannskapet i løpet av valgperioden, jf. 
rundskrivet punkt 4.1. 
 
I Ås velges ni medlemmer, og hver gruppe/liste tildeles så mange varamedlemmer 
som den får medlemmer med tillegg av to. 
 
Lovens krav til valgmåte 
Valget kan gjennomføres på to måter: 
 
1. Avtalevalg (kommuneloven § 7-7): 
Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå 
som avtalevalg. 
 
Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 
varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I 
tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som 
tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas 
enstemmig av kommunestyret. 
 
I et organ med ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst fire. 
Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer, skal kandidater fra det under-
representerte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik 
balanse. Ved valg til formannskapet, som etter loven bare består av medlemmer av 
kommunestyret, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Krav om 
kjønnsbalanse gjelder også for varamedlemmer.  
 
 
2. Forholdsvalg (kommuneloven § 7-4) 
Det avholdes forholdsvalg dersom én representant krever det. Valget skjer på 
grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listeforslag kan fremsettes helt frem til 
avstemming. Det er bare de partier eller grupperinger som er representert i 
kommunestyret som har rett til å stille liste, og de kan bare levere inn ett listeforslag 
hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal 
velges medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på 
partiets eller grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere 
partier eller grupperinger. 
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Ved forholdsvalg er det ikke krav til kjønnsbalanse for organet som helhet, men det 
er krav om representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene. Dersom det 
skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 
40 prosent blant kandidatene på den den enkelte liste. Dersom det skal velges to 
eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
 
Forslaget må være underskrevet av minst ett medlem av partiet. Ved fellesforslag må 
det være underskrevet av minst en representant fra hvert parti. 
 
Avstemningen skal skje med bruk av stemmesedler. Det er ikke anledning til å føre 
opp kandidater fra andre lister, og det er heller ikke lov til å stryke kandidater eller 
endre rekkefølgen på kandidatene. 
 
Ved forholdsvalg er det adgang til å stemme blankt. 
 
Om opptelling og mandatberegning, se rundskrivet, side 22-23.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Formannskapet trer i funksjon fra valgtidspunktet. 
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K-53/19 
Valg av ordfører - konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03097-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 53/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges fram i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
ordfører 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Konstitueringsrundskrivet 2019: 
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-  
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607 
  
Kommuneloven  
 
 
Øvrige relevante dokumenter: 
Ås kommunes reglementer 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgt person  

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-%20%20kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-%20%20kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#KAPITTEL_2-3
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret velger selv ordfører blant formannskapets faste medlemmer. Valget 
foretas for hele valgperioden. Den som velges må før valget ha samtykket til å stille til 
valg jf. koml. § 6-2. Muntlig samtykke er tilstrekkelig jf. Prop.46 L (2017-2018), side 
361. 
 

Flertallsvalg 
Leder og nestleder til folkevalgte organer skal ifølge kommuneloven § 7-4 velges ved 
flertallsvalg.  
 
Ved flertallsvalg er den valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den 
nye avstemningen blir valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Jf. 
koml. § 7-8.  
 

Muligheten for skriftlig avstemning er ikke videreført i ny kommunelov. Hovedregelen 
om at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn gjelder derfor uten 
unntak ved valg av leder og nestleder til folkevalgte organer.  
 
Det er anledning til å stemme blankt.  
 
Kan vedtaket påklages?  
Kun lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Ordfører trer i funksjon fra valgtidspunktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf
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K-54/19 
Valg av varaordfører - konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03133-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 54/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges fram i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
ordfører 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Konstitueringsrundskrivet 2019: 
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/  
 
Kommuneloven: 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83  
 
 
Øvrige relevante dokumenter: 
Ås kommunes reglementer 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgt person 
 
 
 
 
 
 
 
  

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://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret velger selv varaordfører blant formannskapets faste medlemmer. 
Valget foretas for hele valgperioden. Den som velges må før valget ha samtykket til å 
stille til valg jf. koml. § 6-2. Muntlig samtykke er tilstrekkelig jf. Prop.46 L (2017-2018), 
side 361. 
 

Fremgangsmåte ved valget 
Valget gjennomføres som flertallsvalg, jf. koml. § 7-8. Se sak om valg av ordfører. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Kun lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Varaordfører trer i funksjon fra valgtidspunktet. 
 
 
 
 
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf
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K-55/19 
Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03101-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 55/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges fram i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
ordfører 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Konstitueringsrundskrivet 2019: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607 

 
Kommuneloven 
 
Øvrige relevante dokumenter: 
Ås kommunes reglementer 
Forskrift om kontrollutvalg og  revisjon 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  

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://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#KAPITTEL_2-3
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904?q=forskrift%20kontrollutvalg
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det skal velges fem medlemmer med personlige varamedlemmer til kontrollutvalget, 
inkludert leder og nestleder.  
 
Fakta i saken: 
Kontrollutvalgets oppgave er å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 
forvaltning på vegne av kommunestyret. Utvalget er regulert i kommuneloven § 23-1 
og bestemmer at det skal bestå av minimum fem medlemmer, inkludert leder og 
nestleder. Ett av utvalgets medlemmer må velges blant kommunestyrets medlemmer, 
og lederen kan ikke være fra samme parti eller gruppe som ordføreren.  Valget skal 
gjennomføres i det konstituerende møtet etter valg av formannskap, ordfører og 
varaordfører. Kontrollutvalget i Ås har fem medlemmer med personlige 
varamedlemmer, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.1.1. 
 
Skriftlig samtykke til å stille til valg 
Et nytt lovkrav om samtykke til å stille til valg er nærmere beskrevet i 
konstitueringsrundskrivet 2019, kapittel 6.1: 
 
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jf.koml § 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. 
 
Regler om valgbarhet: 
Følgende er etter koml. § 23-1 utelukket fra valg til kontrollutvalg: 

 Ordfører og varaordfører 

 Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet.  

 Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 
(unntatt kommunestyret) 

 Ansatte i kommunen. 

 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av 
styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i.  

 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av 
styret i et interkommunal politisk råd eller i et kommunalt oppgavefelleskap. 

 
Fremgangsmåte ved valg: 
Bestemmelsene om avtalevalg/forholdsvalg/kjønnsbalanse m.m. gjelder også for 
kontrollutvalg. Se sak om valg til formannskap. Leder og nestleder velges ved 
flertallsvalg, se sak om valg av ordfører.  
 

Kan vedtaket påklages?  
Kun lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Kontrollutvalget trer i funksjon fra valgtidspunktet. 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_7-2#KAPITTEL_7-2
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K-56/19 
Ås kommunes reglementer - revidering. Utvalgsstruktur. 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/03077-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 56/19 23.10.2019 
 
 

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


 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

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 
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K-57/19 
Valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), leder og 
nestleder - Konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  19/03141-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 57/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
Ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg/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 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://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
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges 9 medlemmer samt varamedlemmer til hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK), inkludert leder og nestleder, for perioden 2019-2023. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret skal velge 9 medlemmer til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
(HOK), 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. 
 
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 
 
 
 
  

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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K-58/19 
Valg av hovedutvalg for helse og sosial (HHS), leder og nestleder - 
Konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  19/03131-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 58/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
Ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg/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 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://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
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges 9 medlemmer samt varamedlemmer til hovedutvalg for helse og 
sosial (HHS), inkludert leder og nestleder, for perioden 2019-2023. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret skal velge 9 medlemmer til hovedutvalg for helse og sosial (HHS), 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. 
 
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 
 
 
 
  

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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K-59/19 
Valg av hovedutvalg for teknikk og regulering (HTR), leder og 
nestleder - Konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  19/03095-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 59/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
Ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg/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 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://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
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges 9 medlemmer samt varamedlemmer til hovedutvalg for teknikk og 
regulering (HTR)1, 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 
 

                                            
1 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. 

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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K-60/19 
Valg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM), leder og nestleder - 
Konstituering 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  19/03142-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 60/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
Ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg/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 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://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
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges 9 medlemmer samt varamedlemmer til hovedutvalg for næring og 
miljø (HNM)2, inkludert leder og nestleder, for perioden 2019-2023. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret skal velge 9 medlemmer til hovedutvalg for næring og miljø (HNM), 
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, med forslag til endringer i 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 
 

                                            
2 Utvalget heter i utgangspunktet klima- og miljøutvalg (KMU), men det er lagt fram sak med forslag 
om navneendring til hovedutvalg for næring og miljø (HNM) og endring av myndighet og 
ansvarsområder, jf. sak «Ås kommunes reglementer – revidering. Utvalgsstruktur.».  
 
Denne saken er formulert ut ifra at de foreslåtte endringene vedtas. 

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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K-61/19 
Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med 
funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  19/03073-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 61/19 23.10.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Rådene velges som følger: 
 
Ungdomsrådet velges i tråd med vedtak i HOK-sak 29/19, 21.08.2019 og Ås 
kommunes reglement 10.2.1.9: 
Som representanter til ungdomsrådet velges: 

1. Ulrik Barfelt 
2. Hermann Sildnes 
3. Fredrik Kristiansen 
4. Aurora Skåre 

Som representant til ungdomsrådet fra elevrådet ved Ås ungdomsskole velges: 
1. Daniel Martinsen 

Som representant til ungdomsrådet fra elevrådet ved Nordbytun u.skole velges: 
1. Thea Werner Bronken  

Som representant til ungdomsrådet fra elevrådet ved Ås v.gående skole velges: 
1. Kaja Leite 

 
Som vararepresentanter til ungdomsrådet velges:  

1. Viktoria Leinhardt  
2. Emil Magnus 

 
Representantene velges for ett år.  
 
 

_____ 
 

Som representanter til Eldrerådet velges 7 medlemmer: 
 
 
7 vararepresentanter velges til Eldrerådet på felles liste: 
 

_____ 
 
Som representanter til Råd for personer med funksjonsnedsetting velges 
3 politikere: 1. ………………… 
  2. ………………… 
  3.  ………………… 
   Og 3 politikere velges som vararepresentanter 
  1. ………………… 
  2. ………………… 
  3. ………………… 
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2 fra foreningene velges som representanter: 
                     1. ………………… 

2. ………………… 
 Og 2 fra foreningene velges som vararepresentanter: 
  1. ………………… 

2. ………………… 
2 fra administrasjonen velges som representanter: 
  1. ………………… 

2. ………………… 
  Og 2 fra administrasjonen velges som vararepresentanter: 
  1. ………………… 

2. ………………… 
 
 
 
Ås, 08.10.2019 
 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Lenker: 

 Konstitueringsrundskriv (sak/arkivnr. 19/02054-2) 

 Kommuneloven (ny), se §§ 5-1, 5-2, 5-12, 7-1, 7-2 

 Ås kommunes reglementer 

 Vedtak HOK-sak 29/19, 21.08.2019 Representanter til frie plasser i 
ungdomsrådet 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Brev til lag og foreninger med oppfordring om å foreslå kandidater til Råd for 
personer med funksjonsnedsetting, jf. 19/02443-1. 

 Brev til eldrerådet, seniorsentrene i Ås og Ås pensjonistforening med oppfordring 
til å foreslå kandidater til eldrerådet, jf. 19/02447-1. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer og sekretariat for rådene   

https://www.regjeringen.no/contentassets/2c1824d701ac473ca9c54941c0e1238e/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkest.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-21-08-2019.350480.MD1I624310oa351.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-21-08-2019.350480.MD1I624310oa351.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det legges fram sak for kommunestyret om valg til rådene for perioden 2019 – 2023. 
Valgene foretas i tråd med ny kommunelov og så langt det er mulig iht. til 
kommunens reglement. 
Ny kommunelov medfører enkelte endringer ift. til forrige periode. 
 
Fakta i saken: 
I konstitueringsrundskrivet pkt. 4.7.2. (s.13) fremgår de sentrale reglene for valg til 
rådene (vedlegg 1). 

Kommunane har plikt til å ha tre medverknadsorgan: Eldreråd, råd for 
personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsråd. Det går fram av ny 
kommunelov § 5-12 at kommunestyret skal sjølv velje råda. Råda er 
rådgjevanda organ for kommunen og dei har rett til å sei si meining i saker 
som gjeld eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom. I lova er det 
gjevne nokre rammar for kven som kan veljast til råda. Fleirtalet av 
medlemene i eldrerådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år. Dei som blir valde 
til ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år, og valperioden for 
ungdomsråda skal vere inntil to år, noko som er kortare enn for dei to andre 
råda som har ein valperiode på fire år.  
 
Eldrerådet, råd for personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsrådet er i 
kategorien andre kommunale organ etter § 5-2. Reglane i ny kommunelov 
som gjeld for folkevalde organ skal også gjelde for andre kommunale organ. 
Det går fram av § 5-1 at dei som er vald av personar i eit folkevald organ til å 
sitje i eit anna kommunalt organ er rekna som folkevalde. Reglane i ny 
kommunelov som gjeld for folkevalde organ og reglane som gjeld for 
folkevalde personar gjeld derfor for medlemene av eldreråd, råd for personar 
med funksjonsnedsetjing og ungdomsrådet.  
 
Organisasjonar som representerer eldre, personar med funksjonsnedsetjing 
og ungdom har rett til å fremje framlegg om medlemer til det rådet som 
representerer deira interesse, dette går fram av forskrift om 
medverknadsordningar 17. juni 2019 nr. 727.  
Organisasjonar for ungdom inkluderer for eksempel elevråd, fritidsklubbar og 
ungdomshus.  
Organisasjonane må få informasjon om retten til å fremje framlegg om 
medlemer i god tid før valet.  
 
Kommunestyret vedtar samansetninga av råda. Dei avgjer også kor mange 
medlemer og varamedlemer råda skal ha. Det skal veljast separate råd for 
eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom. Kommunen kan opprette 
eit felles råd for eldre og personar med funksjonsnedsetjing om det ut i frå 
lokale høve er nødvendig. Den klare hovudregelen er to separate råd for eldre 
og personar med funksjonsnedsetjing. Det er likevel ei viss moglegheit for å 
ha eit felles råd, og det er når det ut i frå lokale høve er nødvendig, for 
eksempel om det ikkje er nok kandidatar til å kunne opprette to separate råd. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
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Ås kommunes reglement for rådene er fastsatt i punkt 10.2.1.9 for ungdomsrådet, 
punkt 10.2.1.8. for Eldrerådet og punkt 10.2.1.10 for Rådet for personer med 
funksjonsnedsetting. Rådenes oppgaver og myndighet er fastsatt i reglementet 
kapittel 7.8 Eldrerådet, 7.9 Ungdomsrådet og 7.10 Råd for personer med 
funksjonsnedsetting. 
Det følger av reglementet pkt. 7.1.1 nest siste kulepunkt at Hovedutvalg for oppvekst 
og kultur skal velge representant fra utvalget som skal delta på møtene i 
Ungdomsrådet.  
 
Ny kommunelov med forskrifter vil overstyre reglementet på enkelte punkter. Det 
følger bl.a. av forskrift om medvirkningsordninger at leder og nestleder til rådene skal 
velges av rådet selv blant medlemmene, jf. forskrift om medvirkningsordninger § 3 
tredje ledd.  
Kandidater til alle rådene må ha levert skriftlig samtykkeerklæring til å stille til valg jf. 
ny kommunelov § 7.2, tredje ledd c. 
 

Følgende forslag er mottatt til representanter i eldrerådet (alfabetisk): 
 Egil Ekberg 

Arne Ellingsberg  
Grazyna Englund  
Jan Johannessen  
Arvid Landaas  
Fredrik Ravn  
Inger Anni Schult  
Egil A. Ørbeck 

 
Følgende forslag er mottatt til representanter i Råd for personer med 
funksjonsnedsetting: 
 
 Forslag fra lag og foreninger (2 medlemmer og 2 varaer velges) 
  Steinar Antonsen, forslag Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 
  Inger Aina Wold Blente, forslag Norges Blindeforbund  

Kristine Victoria Magnus, forslag Funksjonshemmedes felles-        
organisasjon (FFO), v/autismeforeningen 
Harald Clausen, forslag FFO v/Norsk Revmatikerforbund 
 
Irene Svennevik foreslås som varamedlem av HLF  

   
Forslag fra innbyggere  

  Gitte Lise Olsen 
Forslag fra politikere (3 politikere velges) 

  Per-Ivar Wroldsen, politiker FrP 
  ……………. 
  …………….  
  Forslag fra rådmannen til administrasjons representanter (2 medl. velges)  
  Gry Mathisen 
  Monica Berge-Tukh 
 Forslag fra rådmannen til administrasjonens vararepr. (2 varaer velges)  
  Bente Sperlin 
  ……………… 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
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Vurdering: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur valgte representanter til ungdomsrådet i HOK-sak 
29/19, 21.08.2019. Ordfører anbefaler at representanter og varaer velges av 
kommunestyret i tråd med HOK-sak 29/19 og Ås kommunes reglement 10.2.1.9. 
Representantene til ungdomsrådet er alle under 19 år, og samtykkeerklæringer 
foreligger. 
 
For eldrerådet er innkomne forslag til representanter i tråd med reglementet 10.2.1.8, 
alle er over 60 år og samtykkeerklæringer foreligger. Felles varaliste anbefales. 
 
For Råd for personer med funksjonsnedsetting er det innkommet forslag fra lag og 
foreninger, innbyggere og administrasjonen, jf. reglementet 10.2.1. Skriftlig 
samtykkeerklæringer fra kandidatene foreligger. Det legges opp til at 3 folkevalgte i 
tråd med reglementet 10.2.1.10 foreslås av partiene selv.  
 
Eventuelle endringer av Ås kommunes reglementer mht. rådene som følge av ny 
kommunelov, kan fremmes i sak om «Ås kommunes reglementer – revidering. 
Utvalgsstruktur.»     
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Rådene trer i funksjon fra tidspunktet de er valgt. 
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K-62/19 
Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/03100-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 62/19 23.10.2019 
 
 

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 
KS-representanter: Skjema til morten.oppegard@ks.no 

 
 
 

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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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. 

 
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.  

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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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). 
 
Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 varamedlemmer, leder og nestleder. 
 

Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål er nedlagt. 

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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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
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