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Orientering i klima- og miljøutvalget 09.10.2018
Praktisk informasjon
Innkallinger, møteplikt, protokoller
Når det skal være møte i klima- og miljøutvalget (KMU), vil medlemmene få innkalling
med lenke til saksdokumenter på e-post, normalt 7 dager før møtet. E-posten sendes
til medlemmene med kopi til varamedlemmer. Vara skal bare møte dersom de blir
kontaktet direkte av sekretariatet.
Dokumentene publiseres samtidig på internett og på nettbrett.
Medlemmer plikter å delta i utvalgsmøtene hvis de ikke har gyldig forfall,
jf. kommuneloven § 40. Den som har forfall må melde dette snarest mulig til politisk
sekretariat, som innkaller vara i den nummerorden de er valgt. Dette gjelder også ved
inhabilitet. Se forsiden på alle innkallinger.
Alle nye medlemmer/varamedlemmer må undertegne skjema om taushetserklæring
og fylle ut skjema for personopplysninger. Opplysningene er nødvendig for epostadresser og utbetaling av godtgjørelser.
Ås kommune sender ikke ut saksdokumenter på papir til folkevalgte som har
nettbrett. Nye medlemmer vil få utdelt nettbrett og få opplæring. Varamedlemmer
som innkalles vil få tilsendt papirversjon ved behov.
Nettbrett er bestilt til Kjersti Bakkebø Fjellstad, Karl Solberg, Siri Kjær, Mathias
Eckholdt. Dere vil bli kontaktet av politisk sekretariat så snart nettbrettene er klare og
få opplæring ved overlevering.
Ta gjerne kontakt med politisk.sekretariat@as.kommune.no om dere har spørsmål,
telefon 64 96 20 00.
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Klima- og miljøutvalget – oversikt over aktuelle dokumenter og lenker
Utdrag fra Ås kommunes reglementer:

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. 7.4.2 og
7.4.3.
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
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Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i
enkeltsaker etter lovverket innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av
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.

Utvalget ble valgt av kommunestyret 12.09.2018 i K-sak 59/18 slik:
Klima- og miljøutvalg (KMU)
Medlemmer
1. Erik Wegge Bergvik leder
2. Joar Solberg nestleder
3. Marit Hauken
4. Kjersti Bakkebø Fjellstad
5. Karl Solberg

MDG
Ap
Ap
SV
V

6. Siri Kjær

Sp

7. Kjetil Barfelt
8. Zara Mushtaq Berg
9. Mathias Eckholdt

FrP
H
H

Varamedlemmer
1. Else Jorunn Vestby
2. Ivar Ekanger
3. Ulrika Jansson
4. Pål Vedeld
5. Christoffer Gjendem
6. Kristine Sand
7. Live Holck Johannessen
1. Ellen Syrstad
2. Morten Lillemo
3. Marianne Røed
1. Bengt Nøst-Klemmetsen
2. Anne Whyte
3. Sverre Strand Teigen
4. Torill Horgen
5. Brit Semner
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Ås kommunes hjemmesider www.as.kommune.no
Ved å klikke på «Politikk» øverst på siden, kommer bl.a. følgende frem:
 Møter og saksdokumenter: Ved å klikke på møtedato for f.eks. klima- og
miljøutvalg, kommer innkallinger med vedlegg og protokoller frem.
 Styrer, råd og utvalg 2015-2019 gir oversikt over kommunens utvalg og hvem
som er valgt.
 Ås kommunes reglementer ligger under politisk styring.
I reglementet står blant annet regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf.
punkt 10, og regler for godtgjørelse til folkevalgte, jf. punkt 14.
KS (kommunesektorens organisasjon)
KS har en egen side på Internett for folkevalgte med artikler og høringer:
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/
Under KS’ folkevalgtprogram ligger



håndbok for folkevalgte «Tillit» og
veilederen «Møtet er satt».

http://www.ks.no/arrangementer/ks-folkevalgtprogram/
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