Vedlegg
Utdrag fra Ås kommunes reglementer – vedtatt i K-sak 44/18,
kommunestyret 20.06.2018 vedrørende klima- og miljøutvalg:
7

Faste utvalg

7.4

Klima- og miljøutvalg (KMU)

7.4.1 Utvalgets oppgaver og ansvar
Utvalget har ansvar for følgende områder:
Klimasaker
Naturmangfold
Landbruk og forurensning
Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning
Plan for naturmangfold
Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan
Temaplan for vannmiljø
Utvalget skal ha ansvar for:
 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig
ansvar for å ivareta helhet og sammenheng
 Utrede, gi råd, tilrettelegge avgjørelser for kommunestyret i større prinsipielle
saker innen sitt ansvarsområde
 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen med
ansvar for utvalgets saksområder
 Behandle regionale planer som omfatter utvalgets saksområde
 Være pådriver for at planene innenfor utvalgets saksområde blir fulgt opp og
revidert i tråd med Planstrategien
 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.6.2 og
7.6.3.
For å ivareta prioriterte sektorovergripende miljøsaker skal utvalget ha rett til å uttale
seg i følgende saker:
 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 Reguleringsplaner hvor avveiing mellom vekst og vern er spesielt utfordrende.
Utvalget får varsel om oppstart av reguleringsplaner og vurderer selv hvilke planer
de ønsker å uttale seg til.
 Hovedplan for vann og avløp
 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
 Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder
 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
Rådmannen og ordfører vurderer fortløpende hvilke saker som utvalget skal uttale
seg om og hvilke enkeltsaker utvalget skal behandle.
7.4.2 Utvalgets generelle myndighet
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i
enkeltsaker etter lovverket innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av
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lov og reglement at myndigheten tilligger kommunestyret, et annet folkevalgt organ
eller rådmannen. 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.
7.4.4 Fullmakt til utvalgets leder i ferier
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder fullmakt til
å avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets ansvarsområde og reglement og
som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i
førstkommende møte etter ferier.
7.4.5 Utvalget evalueres innen første halvår 2021.
_____
10.2.1 Valg og sammensetning av kontrollutvalg, formannskap og faste utvalg
10.2.1.6
Klima- og miljøutvalget
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.
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det
er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det
suppleres fra den gruppe som står bak den som trer ut. Faller lederen fra, eller løses
vedkommende fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt
nestleder.
_____
14

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

14.4.2 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens
godtgjørelse:
 Leder av administrasjonsutvalget
 Leder av Plan- og byggekomiteen
 Leder av Klima- og miljøutvalget
Det gis møtegodtgjørelse i tillegg.
_____

Side 2 av 2

