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1. Utdrag fra Ås kommunes reglementer om KMU
Lenker til aktuelle dokumenter:
Ås kommunes reglementer vedtatt 20.06.2018 - Ås kommune
Styrer, råd og utvalg - Ås kommune : Styrer, råd og utvalg 2015-2019
K-sak 44/18 Ås kommunes reglementer - revidering, kommunestyret 20.06.2018
K-sak 42/16 Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg – Sluttrapport med anbefaling,
kommunestyret 20.06.2016
Konstitueringsrundskrivet Rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval,
ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. Se pkt. 6 Val av faste utval m.m.
Kommuneloven
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Valgte personer
Rådmannens ledergruppe
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregisteret
Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunestyret opprettet 20.06.2018 klima- og miljøutvalg i K-sak 44/18 Ås
kommunes reglementer. I denne saken velges medlemmer, varamedlemmer, leder
og nestleder.
Fakta i saken:
Kommunestyret vedtok 15.06.2016 i K-sak 42/16 at det skulle opprettes et klima- og
miljøutvalg. I protokolltilførsel fra Høyre står følgende:
Når utvalget velges, skal det vurderes om medlemmer i alle hovedutvalg må
omrokkeres.
Saken ble fulgt opp i sak om revidering av Ås kommunes reglementer 20.06.2018 i
K-sak 44/18 der oppgaver, myndighet og sammensetning med mer for utvalget ble
fastsatt. Se vedlegg med utdrag fra reglementene vedrørende KMU.
Reglementene punkt 10.2.1.6 fastsetter følgende om valg av medlemmer til KMU:
Klima- og miljøutvalget skal ha 9 medlemmer, valgt av kommunestyret, jf.
kommuneloven § 10. Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et
medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår
som flertallsvalg, jf. kommunelovens § 35, nr. 3-5. Leder og nesteleder for de
faste utvalg velges blant kommunestyrets medlemmer. Det er ønskelig med flest
mulig faste kommunestyremedlemmer i utvalgene.
Leder og nestleder i KMU skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer, for
medlemmer og varamedlemmer er det ønskelig med flest mulig faste kommunestyremedlemmer, jf. pkt. 10.2.1.6.
Det er ikke noe i veien for at de som velges også er medlem av andre utvalg, unntatt
kontrollutvalget.
Det er ikke anledning til å skifte ut enkeltmedlemmer i faste utvalg, f.eks. fra
hovedutvalgene. I «Kommentarer til kommuneloven» ved Oddvar Overå og Jan
Fridthjof Bernt § 10 note 8 står følgende (utdrag):
Kommunestyret har adgang til når som helst å omorganisere eller nedlegge et fast
utvalg. En eventuell utskifting av medlemmer i valgperioden må imidlertid skje ved
fullstendig nyvalg, ikke ved at enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg.
Valgbarhetsreglene fremgår av kommuneloven § 14. For å være valgbar må man
være folkeregistrert som bosatt i Ås kommune når kommunestyret foretar valget. Det
er ingen nedre aldersgrense.
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Hvert kjønn må være representert med minst 4 blant medlemmene, og minst 6 blant
varamedlemmene, jf. kommuneloven § 36 nr. 2 og § 38 a nr. 3 og 4.
Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem krever det, og
ellers som avtalevalg.
Valgregler:
Avtalevalg, jf. kommuneloven § 38 a:
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 til organet. 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.
Forholdsvalg (hvis minst ett medlem krever det), jf. kommuneloven §§ 36-37:
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.
Forslaget må være underskrevet av minst ett medlem av partiet. Ved fellesforslag må
det være underskrevet av minst en representant fra hvert parti.
På listene kan man stryke kandidatnavn og endre rekkefølgen på kandidatene.
Det er ikke anledning til å føre opp andre kandidater.
Om opptelling, mandatberegning og kandidatkåring se
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/ksfolkevalgtprogram/forholdsvalg/
Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommuneloven § 35 nr. 3 og
5, § 38 og § 40 nr. 2.
Hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig avstemning. Det er anledning til å stemme
blankt.
Vurdering og konklusjon:
Ordfører anbefaler at valget foretas som avtalevalg.
Valg til utvalg tas vanligvis rett i kommunestyret. Ordfører legger saken frem for
formannskapet først for å drøfte muligheten for avtalevalg.
Ved avtalevalg kan vedtaket fylles ut slik:
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Klima- og miljøutvalg (KMU)
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Leder:
Nestleder:
Malen kan også brukes ved eventuelle omvalg av hovedutvalg som avtalevalg.
Kan vedtaket påklages?
Nei, kun eventuell lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Utvalget trer i kraft fra valgtidspunktet.
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