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Utv.sak nr 1/09 
GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 109 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: 231  Saknr.:  08/2565 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 114/08 13.11.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/09 15.01.2009 
Kommunestyret 1/09 28.01.2009 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.01.2009: 
Ås kommune vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 109 forslag til revidert 
gebyrregulativ for byggesaker, delesaker og reguleringssaker. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.01.2009: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.01.2009: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til kommunestyret. 

____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.11.2008: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.11.2008: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar det faste utvalget for plansaker å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til revidert gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 109 for 
byggesaker, delesaker og reguleringssaker. 

____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Det faste utvalget for plansaker 1. gang 
Offentlig ettersyn 
Det faste utvalget for plansaker 2. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Plan- og bygningslovens § 109 
2. Gebyrregulativ for 2008 
3. Eksempler på gebyrer i Follokommunene år 2008, inkludert konsekvenser av nye 

gebyrer i Ås 
4. Forslag til revidert gebyrregulativ  
5. Annonse datert 25.11.2009 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 

• Gebyrregulativer for de øvrige Follokommunene 
• Sakens øvrige dokumenter 

 
SAKSUTREDNING 
 
Plan- og bygningslovens § 109: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 109 kan kommunen fastsette gebyr for behandling av 
søknad om deling, tillatelse, kontroll m.m. Se vedlegg 1. 
 
Gjeldende gebyrregulativ: 
Det gjeldende gebyrregulativ for bygge-, regulerings- og delesaker ble vedtatt av Ås 
kommunestyre 05.04.2006 og indeksregulert i 2007 og 2008. Se vedlegg 2. 
 
Budsjett og økonomiplan: 
Under arbeidet med budsjett og økonomiplan er det kommet krav om betydelige innsparinger. 
Det er lite potensial for større innsparinger i avdelingens relativt beskjedne driftsbudsjett, uten 
at det vil gå ut over saksbehandlingstid, kvalitet og standard på tjenesten. På bakgrunn av at 
gebyrene i Ås kommune stort sett ligger lavere enn i de andre Follokommunene, er det 
forutsatt at man øker inntektene ved å løfte gebyrene opp til et nivå som tilsvarer selvkost, og 
som dessuten harmonerer mer med nabokommunene. Endret gebyrregulativ er satt som 
forutsetning i neste års budsjettforslag.  
 
Selvkost er beregnet ut fra hvor mange saksbehandlere som er knyttet opp mot byggesaker, 
med tillegg av felleskostnader og administrasjon, samt Ås kommunes andel av kostnadene til 
Follo Bygetilsyn. Totalt vil kostnadene for 2009 bli på omtrent kr. 3 600 000. Dette tilsvarer 
en økning av gebyrinntektene på ca. 20 % i forhold budsjettet for 2008. Det må imidlertid 
nevnes at man bare til en viss grad kan ”bestemme” inntektene av byggesaksbehandling, da 
inntektene avhenger av hvor mange og store søknader som innsendes. 
  
Forslag til revidert gebyrregulativ: 
Oppbyggingen av regulativet er uendret. Det foreslås en økning av gebyrsatsene på ca. 20 %, 
bortsett fra reguleringsgebyrene som beholdes uendret. En større revisjon av regulativet vil 
måtte gjøres senere, når en revidert plan- og bygningslov sannsynligvis trer i kraft i løpet av 
2009. 
 
Regulativet bygger på følgende hovedprinsipper: 
 
Bygningstype: 

Forslaget til regulativ bygger i hovedsak på en gebyrfastsettelse i forhold til type bygg, slik 

anbefalingen fra sentrale myndigheter legger opp til. Dvs. en bolig koster en viss sum å 

behandle, mens et lagerbygg har en annen pris. Prisfastsettelsen er gjort i forhold til 

byggtypenes kompleksitet. 
 

Tiltaksklasse: 

Fordi en bestemt type bygg også kan variere i kompleksitet og vanskelighetsgrad, gjenspeiler 

dette seg i gebyrfastsettelsen. Tiltaksklasser (1, 2 og 3) er innført i forskriftene for å kunne 

stille strengere krav til kvalitet, aktører, dokumentasjoner, sikkerhetsmarginer osv.  Dette 
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betyr at et kontorbygg som for eks. er brannteknisk eller geoteknisk mer komplisert i forhold 

til et annet kontorbygg, vil få et høyere gebyr. 

Tiltaksklasse 3 brukes svært sjelden. 

Areal: 

Også bygningens bruksareal for å kunne regulere byggegebyret mellom store og mindre 

bygninger av samme type og vanskelighetsgrad.  

 

Oversikt over noen av gebyrendringene. 
 
Betalingsbetingelser: 

Under pkt. 4 i regulativet foreslås det en økning av arealtillegget per m2 bruksareal fra kr 28 
kr. 34 for bruksarealer over 200 m2. Dette vil få mindre betydning for småhus, slik som 
eneboliger, mens arealtillegget for de fleste næringsbygg har vesentlig betydning for 
gebyrstørrelsen. 
 
Tiltak som behandles som søknad: 

Gebyrsatsene er stort sett økt med 20 %, med noen unntak. Gebyrstørrelsen mellom 
tiltaksklassene er foreslått slik at tiltaksklasse 2 jevnt over ligger 50 % høyre enn klasse 1, og 
tiltaksklasse 3 jevnt over ligger 100 % høyere enn klasse 1.  
 
I tillegg vil det økte arealtillegget for næringsbygg over 200 m bruksareal bety en merkbar 
økning av gebyrene. Næringsbygg er ofte store bygg, med en størrelse vesentlig over 200 m2 
bruksareal som er nedre grense for å beregne tilleggsgebyr.  
 
Ulovlig byggearbeid: 

Under hovedpunkt 2 opprettholdes gebyret for ulovlig byggearbeid. Det foregår en del ulovlig 
arbeid i kommunen, noe som medfører mye ekstraarbeid for bygningsmyndighetene. Lovens 
straffebestemmelser brukes i alvorlige tilfelle, men bestemmelsene er tungvinte og krever ofte 
lang saksbehandlingstid, med klagesak, pålegg og forelegg. 
I mindre alvorlige saker er dermed et ekstragebyr som ikke kan påklages, en forenkling av 
saksbehandlingen. Dette gebyret kommer på toppen av det vanlige gebyret, dersom det i 
ettertid sendes inn søknad, og tiltaket blir godkjent.  
 
Meldingssaker: 

Gebyrene for driftbygninger i landbruket økes fra kr. 2560 til kr. 4000, dvs. ca. 60 %, da 
driftbygninger ofte er svært store bygninger. 
Garasjegebyr økes med ca 30 %. En vanlig dobbeltgarasje på 36 - 50 m2 vil dermed få økt 
gebyret fra dagens kr. 2560 til kr. 3300.  
 
Delesaker (ikke oppmålingssaker): 

Gebyrsatsene er økt med ca 25 %. 
 
Private forslag til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner:  

For private regulerings- og bebyggelsesplaner er det ikke foretatt endringer av gebyrene, da Ås 
kommune allerede ligger høyt i forhold til nabokommunene, bortsett fra Vestby kommune. 
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Vurdering av gebyrnivå i forhold til andre kommuner (pris i kroner): 
Follokommunene har ulike gebyrnivåer. Med den foreslåtte økningen vil Ås kommune ligge 
nærmere de andre Follokommunene i gebyrer, men vil fremdeles ikke være ”ledende”. Se 
vedlegg 3 og 4. Som det framgår av tabellen i vedlegg 3, viser de gebyrsatsene for 2008.  
 
Konklusjon: 
Gebyrregulativet behandles som en forskrift, og forslaget foreslås lagt ut til offentlig ettersyn 
før det behandles på nytt i utvalget og deretter legges fram for kommunestyret til vedtak.  
 
Offentlig ettersyn: 
I henhold til vedtak i det faste utvalget for plansaker 13.11.2008 ble forslaget til gebyrregulativ 
annonsert i Østlandets Blad og Ås Avis 27.11.2008, på Ås kommunes hjemmeside, samt lagt 
ut til offentlig ettersyn, med svarfrist 06.01.2009. Ingen bemerkninger er kommet inn til 
forslaget. 
 
Kommentarer og konklusjon: 
Gebyrregulativet baserer seg på byggekostnadsindeksen for boliger per 15. juli foregående år. 
Regulativet for 2008 baserer seg på en byggekostnadsindeks på 133,2 per 15. juli 2007. 
Indeksen per 15. juli 2008 var på 139,9, dvs hele 6,7 poeng høyere enn året før. Dette betyr en 
prosentvis økning på ca. 5 %. 
 
I gebyrforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn, var det ikke foreslått gebyrendringer for 
private regulerings- og bebyggelsesplaner, men det foreslås at disse justeres på vanlig måte i 
henhold til byggekostnadsindeksen per 15. juli 2008, slik at reguleringsgebyrene økes med ca. 
5 % i forhold til satsene for 2008. Bygningsgebyrene og gebyrene for delesaker økes med 25 % 
i forhold til satsene for 2008. 
 
Rådmannen anbefaler at forslaget til gebyrregulativ vedtas. 
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Utv.sak nr 2/09 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009 - 2011 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  08/2830 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 33/08 02.12.2008 
Kommunestyret 2/09 28.01.2009 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 01.12.2008: 
1. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2009 – 2011 vedtas. 
2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å foreta endringer i planen.  
 

____ 
 
Kontrollutvalgets behandling 02.12.2008: 
Kari Munthe foreslo at  det i Handlingsplanen s. 3, til siste setning før opplistingen av 
risikoområder, endres og  tilføyes: ”på følgende områder som utvalget vil prioritere i 
perioden:”  
 
Einride Berg foreslo at setningen i Handlingsplanen s. 5, midt på siden, endres til: ”Utvalget 
vil årlig ta stilling til hvilke områder som skal prioriteres de følgende år.” 
 
Votering: 
Handlingsplanen ble, med tilføyelse av forslagene fra Kari Munthe og Einride Berg, 
enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 02.12.2008: 
Kontrollutvalget slutter, med to endringer, til forslaget til plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon 2009 – 2011. 
 
Planen legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
3. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2009 – 2011 vedtas. 

4. Kontrollutvalget gis i fullmakt å foreta endringer i planen.  

 
Revisors notat med overordnet analyse vedlegges særutskriften til kommunestyret. 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2009-2011. 
2. Overordnet analyse - forvaltningsrevisjon  
  
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden, jf § 10 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behov for forvaltningsrevisjon på de ulike 
sektorer og virksomheter. Forvaltningsrevisjonsrapportene skal bidra til å påvise 
forbedringsområder som kan gi økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak 
og forutsetninger og bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte den 24. november d.å., jf. sak 31/08 en overordnet analyse 
utarbeidet av kommunerevisoren. Revisjonens tidsperspektiv i analysen er til utgangen av 
2011. Det samme er lagt til grunn for forslaget til handlingsplan, men planen bør gjelde inntil 
ny plan er vedtatt i kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget oppsummerte Ås  kommunes risiko til å være størst på områdene  
 

• Byggesaksbehandling 
• Vedlikehold av kommunale bygg 
• Rutiner for tilgang og autorisasjon i IKT-systemer 
• Pleie- og omsorgstjenester 
• Barnevern 
• Administrasjon 
• Barnehager 

 
Kontrollutvalget har innenfor kommunens budsjettrammer fått gjennomført ett 
forvaltningsrevisjonsprosjekt per år de siste årene. På grunnlag av utvalgets vurdering av 
behovet, har utvalget for 2009 foreslått en økonomisk ramme som gjør det mulig å 
gjennomføre to prosjekter.  
 
Prosjektene er hvert år satt ut på anbud til et begrenset antall tilbydere, jf. 
anskaffelsesforskriftens regler om anskaffelser under kr 500 000.  I løpet av fire år antar vi at 
kostnadene vil slike prosjekter vil overstige kr 500 000. Dersom prosjektene hadde vært sett 
under ett, ville andre regler for anskaffelsen trådt i kraft.  Lov om offentlige anskaffelser, § 5, 
siste ledd (jf. F § 2-3) setter et forbud mot å dele opp en planlagt anskaffelse for å unngå at 
loven kommer til anvendelse.  Hver forvaltningsrevisjon vil ha et forskjellig tema, antallet 
prosjekter vil kunne variere fra år til år. Sekretariatet kan derfor ikke se at det er naturlig å se 
disse under ett over flere år i en anbudssammenheng.   
 
Ås kommune står overfor omskiftelige utfordringer og mulige endrede risikovurderinger i 
løpet av perioden fram til 2012. Vi foreslår derfor at kontrollutvalget, som for forrige plan, gis 
fullmakt til å foreta endringer av planen i perioden når utvalget finner det nødvendig. 
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Utv.sak nr 3/09 
FORSKRIFT FOR VANN-OG AVLØPSGEBYRER - ENDRING 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: M00  Saknr.:  08/2874 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 125/08 11.12.2008 
Kommunestyret 3/09 28.01.2009 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.12.2008: 
Revidert forskrift - datert 20.10.2008 - for kommunale vann- og avløpsgebyrer godkjennes, og 
gjøres gjeldende fra 01.01.2009. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2008: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Tidligere forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer; K-sak 86/03 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneingeniøren 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer som ble vedtatt i K-sak 86/03 omfatter bl.a. 
at årsgebyr for vann og avløp ikke skal fastsettes lavere enn et forbruk på 50m3 pr år; dvs. et 
minimumsgebyr. Ved endring av sentral forskrift (forurensningsforskriften) om kommunale 
vann- og avløpsgebyrer ble det med virkning fra 01.01.2008 ikke lenger tillatt å fastsette 
årsgebyrer på grunnlag av minimumsgebyr. Det ble derfor vedtatt å innføre et todelt 
gebyrsystem i Ås kommune med et fast årlig abonnementsgebyr og en variabel eller 
forbruksavhengig del. Den forbruksavhengige delen skal fastsettes på grunnlag av målt 
forbruk.  
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Pr dats dato konstateres det at vannmåler ikke er blitt installert hos alle abonnenter. Årsakene 
til dette er noe ulike.  
 
Ut fra ovennevnte er den kommunale forskriften endret i overensstemmelse med endring i 
sentral forskrift som nevnt ovenfor. Videre er det foreslått at årsgebyrer for vann og avløp for 
abonnenter som ikke har installert vannmåler, fastsettes etter stipulert forbruk på 2,0m3 pr m2 
bruksareal for bygningen. Dette medfører at årsgebyrer for vann og avløp for disse 
abonnentene oftest blir noe høyere enn ved målt forbruk, og kan således være et incitament til 
at vannmålere kan bli installert hos de ”resterende” abonnentene. 
 
Konklusjon: 
Revidert forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer datert 20.10.2008 godkjennes. 
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Utv.sak nr 4/09 
STANDARD ABONNEMENSTVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: M00  Saknr.:  08/2878 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 126/08 11.12.2008 
Kommunestyret 4/09 28.01.2009 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.12.2008: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utarbeidet av KS (Kommunenes 
Sentralforbund) i 2008 vedtas, og gjøres gjeldende fra 01.02.2009. 

____ 
 
Innstilling: 
Tilsvarer Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2008: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp; administrative bestemmelser 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp; administrative og tekniske bestemmelser 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneingeniøren 
 
SAKSUTREDNING: 
Kommunenes Sentralforbund – KS – har utarbeidet nye regler for abonnenter tilknyttet 
kommunale vann- og avløpsledninger: ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp”. 
Den nye standarden erstatter ”Normalreglementet for sanitæranlegg”. 
Den nye standarden er delt i to deler; en del som omfatter administrative bestemmelser og en 
annen del som gjelder tekniske bestemmelser.  
De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens 
det tekniske bestemmelsene beskriver krav til utførelse. 
 
Formålet med standarden er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og 
abonnentene i forbindelse med tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Standarden 
relaterer seg til den enkelte abonnent og private stikkledningsanlegg, og de vilkår og krav som 
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settes for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Standarden er således en mer detaljert 
utformet bestemmelse i forhold til gjeldende VA-norm. På den måten er standarden ment å 
være et grunnlag til å sikre en bedre utførelse av private stikkledningsanlegg og 
sanitærinstallasjoner. 
 
Standarden bygger på og er hjemlet i relevante lover og forskrifter som plan- og bygningsloven 
med tilhørende tekniske forskrifter (TEK), forurensningsloven og forurensningsforskriften, 
matloven, kommunehelsetjenesteloven, drikkevannsforskriften, vannressursloven og lov om 
kommunale vann- og avløpsgebyrer med tilhørende lokal forskrift. 
 
Den nye og reviderte standarden har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye 
utfordringer kommunen står overfor, bl.a. mht klimaendringer; eksempelvis overvanns-
håndtering,  
 
Standarden bør vedtas av kommunestyret for at den skal ha tilstrekkelig gyldighet. 
Standarden forutsettes lagt ut på kommunens nettsider. 
 
Konklusjon: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utarbeidet av KS i 2008 vedtas i Ås kommune. 
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VEDLEGG 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser 
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Utv.sak nr 6/09 
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - STEIN S. JOHANNESSEN (FrP)  
SUPPLERINGSVALG  
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saknr.:  09/100 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 3/09 28.01.2009 
Kommunestyret 6/09 28.01.2009 
 
 
Formannskapets innstilling vil bli lagt frem i møtet. 
 
Ordførers innstilling 21.01.09: 
1. Stein S. Johannessen (FrP) fritas for sine politiske verv i kommunestyret, Hovedutvalg for 

helse og sosial, formannskapet, administrasjonsutvalget, sosialutvalget, Utsendinger til 
fylkeskretsen (KS), fra vedtaksdato og ut valgperioden. 
 
Fritak har følgende konsekvenser for Fremskrittspartiets kommunestyrerekke/ordfører 
foretar med dette nytt valgoppgjør i henhold til valglovens § 14-2 (1 og 2): 
Stein Erik Lundblad rykker opp som fast medlem på plass 5. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass 14 Hans Petter Walstad. 
 

2. Som medlem av Hovedutvalg for helse og sosial på plass 7, samt varamedlem til 
sosialutvalget på plass 4, velges: 

 
Evt: Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for helse og sosial velges: 

 
3. Som nytt varamedlem av formannskapet på plass 5 velges: 
 
4. Som nytt varamedlem av administrasjonsutvalget 3 velges: 
 
5. Som nytt varamedlem til Utsendinger til fylkeskretsen (KS) på plass 3 velges: 
 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Meldingssak 2 i formannskapet 14.01.09 vedr. behandling samme dag i formannskap og 
kommunestyre 28.01.09. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversikt over aktuelle utvalg per 09.01.09. 
2. Søknad om fritak datert 10.01.09, lnr. 359 – offentlig versjon. 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad om fritak datert 10.01.09, lnr. 359 – unntatt offentlighet, jf. Offl § 13/Fvl § 13 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Stein S. Johannessen 
Stein Erik Lundblad 
Hans Petter Walstad (vedlagt informasjon i hht. valgloven § 11-13 og taushetserklæring) 
Valgte personer 
Aktuelle utvalg 
Oppdatering av SRU, internett og styrevervregister 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 

Fritak: 
Stein S. Johannessen (FrP) søker i brev av 10.01.09 om fritak fra alle politiske verv ut 
valgperioden, se vedlegg 2. 
 
Stein S. Johannessen har følgende verv: 
Medlem av: Varamedlem til: 

• Kommunestyret • Formannskapet (inkl. valgstyret) 
• Hovedutvalg for helse og sosial • Administrasjonsutvalget 

 • Sosialutvalget 
 • Utsendinger til fylkeskretsen (KS) 
 
Fritaksregler,  jf. kommuneloven § 15 nr. 2: 

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 
 
I følge kommentarutgaven til kommuneloven vil ”fritaksgrunn i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de 
plikter vervet medfører. 
Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er 
rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 
situasjon.” 
 

Opprykk og nyvalg, jf. vedlegg 1: 
 
Kommunestyrets medlemmer, jf. kommuneloven § 16. nr. 2 og valgloven § 14 nr. 2 (1): 
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt 
ved forholdsvalg. 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass 
kommunestyret blir stående ubesatt.  
Myndighet til å foreta nytt valgoppgjør er delegert til ordfører, jf Ås kommunes reglementer 
pkt. 6.11.5 og 5.2. 
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Kommunestyrets varamedlemmer, jf. valgloven § 14 nr. 2 (2): 
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom 
ordføreren finner dette nødvendig.  
 
Hovedutvalg for helse og sosial, jf. kommuneloven § 16 nr. 3: 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, velges nytt 
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som 
den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
Varamedlem, jf. kommuneloven §§ 8 nr. 2 og 16 nr. 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett 
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen 
som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 
til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet 
eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 
formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
Formannskapets varamedlemmer må velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer. 
 
For sosialutvalget gjelder i tillegg Ås kommunes reglementer pkt. 8.2.1.5: 
Sosialutvalgets varamedlemmer velges blant de faste medlemmer av Hovedutvalg for helse- 
og sosial. 
 
For både medlemmer og varamedlemmer gjelder kommunelovens § 16 nr. 6: 
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret, som velger 
vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved 
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter ordførers vurdering kvalifiserer søknadsgrunnene til fritak samtidig som kommunens 
situasjon tilsier at fritak ikke er urimelig. Ordfører tilrår derfor at søknaden innfris og at 
suppleringsvalg foretas. Dersom det velges et varamedlem som fast medlem av hovedutvalget, 
bør det også velges nytt varamedlem. 
Ordfører finner det nødvendig å supplere Fremskrittspartiets varaliste til kommunestyret. 
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VEDLEGG 1 

 
 
Aktuelle utvalg - Stein Johannessens verv pr. 09.01.09  

 
 
Kommunestyret: 
Fremskrittspartiet  
1. Arne Hillestad 
2. Torill Horgen 
3. Ove Haslie 
4. Veronica H. Green 
5. Stein Johannessen 

 

1. Stein Erik Lundblad 
2. Kjetil Barfelt 
3. Oluf Berentsen 
4. Lene Arildsen 
5. Kristin Hegvik Torgersen 
6. Bjørn Kristoffersen 
7. Anne-Gro Alkan 
8. Eli Lerheim 

 

Formannskapet (valgstyret) 

Medlemmer:  Varamedlemmer:  

1. Johan Alnes, ordfører 
2. Ivar Ekanger 
3. Eli Kolstad 

A 
A 
A 

1. Morten Lillemo 
2. Anne Odenmarck 
3. Bjørn Bråte 
4. Wenche Jahrmann 
5. Hanna Garcia De Presno 

KrF 
A 
A 
A 
KrF 

4. Hanne Marit Gran SV 1. Håvard Steinsholt 
2. Saroj Pal 
3. Karsten Nordal Hauken 

SV 
SV 
SV 

5. Egil A. Ørbeck 
6. Arne Hillestad 
7. Gro Haug 

H 
FrP 
H 

1. Torill Horgen 
2. Hilde Kristin Marås 
3. Ove Haslie 
4. Ole Fredrik Nordby 
5. Stein Johannessen 

FrP 
H 
FrP 
H 
FrP 

8. Marianne Røed, varaordfører 
9. Jorunn Nakken 

Sp 
V 

1. Odd Rønningen 
2. Kjell Ivar Brynildsen 
3. Annett H. Michelsen 
4. Trine Hvoslef- Eide 

Sp 
V 
Sp 
V 
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Administrasjonsutvalget  

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Johan Alnes - Leder 
2. Eli Kolstad 

A  
A 

1. Anne Odenmarck 
2. Ivar Ekanger 
3. Bjørn Bråte 
4. Hanna De Presno 

A 
A 
A 
KrF 

3. Håvard Steinsholt - Nestleder SV 1. Hanne Marit Gran 
2. Saroj Pal 
3. Karsten Nordal Hauken 

SV 
SV 
SV 

4. Arne Hillestad FrP 1. Torill Horgen 
2. Ove Haslie 
3. Stein S. Johannessen 

FrP 
FrP 
FrP 

5. Egil Ørbeck H 1. Gro Haug 
2. Dag Guttormsen 
3. Hilde Kristin Eide Marås 

H 
H 
H 

6. Marianne Røed Sp 1. Annett H. Michelsen 
2. Ann-Karin Sneis 
3. Odd Rønningen 

Sp 
Sp 
Sp 

7. Eli Stokkebø          
 

FF 

8. Anne Gro Abrahamsen NSF 
9. Roald Westre UDF 

1. Astrid Svingen  
2. Anne Mari Hojem Borge  
3. Audun Johannessen  
4. Ulrika Oterholm  

FF 
FF 
UDF 
UDF 

 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

(Godkjenning av protokoll A og KrF, jf. HHS vedtak 16.01.08) 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Anne Odenmarck - Leder A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Marija Tomac A 2. Grazyna Englund A 
3. Tommy Skar - Nestleder A 3. Hildegunn Stavnes A 
  4. Anne Mari Hojem Borge A 
  5. Torger Gillebo KrF 
4. Roberto Puente Corral SV 1. Karsten Nordal Hauken SV 
  2. Hilde Korbi SV 
  3. Grete Løvmo SV 
5. Ove Haslie FrP 1. Rubina Mushtaq (jf. K-sak 

20/08) 
H 

6. Dag Guttormsen H 2. Anne Grete Edvardsen FrP 
7. Stein S. Johannessen FrP 3. Gro Haug H 
  4. Eli Lerheim FrP 
  5. Marianne Semner H 
8. Annett H. Michelsen Sp 1. Margrethe Hall Christensen V 
9. Hanna Garcia De Presno KrF 2. Leif Sundheim Sp 
  3. Siri Kjær V 
  4. Arne Ellingsberg Sp 
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Sosialutvalg    

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Tommy Skar – Leder A 1. Marija Tomac A 
2. Anne Odenmarck A 2. Hanna De Presno KrF 
3. Annett H. Michelsen - Nestleder Sp 3. Roberto Puente Corral SV 
4. Dag Guttormsen H 4. Stein Johannessen FrP 
5. Ove Haslie FrP   

Utsendinger til fylkeskretsen (KS)  

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Johan Alnes A 1. Anne Odenmarck 
2. Ivar Ekanger 
3. Eli Kolstad 

A 
A 
A 

2. Håvard Steinsholt SV 1. Marianne Røed 
2. Hanne Marit Gran 
3. Saroj Pal 

Sp 
SV 
SV 

3. Hilde Kristin Eide Marås H 1. Torill Horgen 
2. Ole Fredrik Nordby 
3. Stein Johannessen 

FrP 
H 
FrP 

 
Kommunestyrevalget 2007, kandidatkåring. Valgstyrets møtebok s. 38: 

 
 

 


