MØTEINNKALLING
Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer
DATO:
Torsdag 25. august 2016

TID:

STED:

MEDLEMMER:

Møte nr.

Kl. 18.30

Ås rådhus,
møterom 2. etasje

7

4

MØTEDELTAKERE
Ivar Ekanger, leder
Stein Ekhaugen
Odd Rønningen, nestleder
Arne Hillestad
Saroj Pal
Jorunn Nakken
Rådmann Trine Christensen
Førstekonsulent Vibeke Berggård

SAK

1.

FORFALL
Ap
H
Sp
FrP
SV
V
sekretær

EMNE:
Forslag til revidert reglement med innarbeidede forslag fra arbeidsgruppen så langt,
inkl. forslag til etiske retningslinjer, og forslag fra Stein Ekhaugen og Eskild G. Berge.
Gjenstående forslag for oppfølging, jf. oppsummering møte 3, 18.05.2016:
 Innspill fra Saroj Pal (SV) om at salgs- og skjenkebevillinger delegeres rådmannen.

Miljøutvalg – Oppfølging av Kommunestyrets vedtak i K-sak 42/16 den 20.06.2016,
2. se side 2. Saksutskrift vedlegges.
3.

Møteplan

4. Eventuelt
Lenker:

Ås, 19.08.2016

Ivar Ekanger
Leder

Oppnevning og mandat: F-sak 13/16, Formannskapet 02.03.2016.
Ås kommunes reglementer, sist oppdatert 06.10.2015.
Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 26.02.1997
K-sak 42, 20.06.2016, Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg –
Sluttrapport med anbefaling

Eventuelt forfall meldes på tlf. 64 96 20 04 eller
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.
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.
Det innkalles ikke vara
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Kommunestyrets vedtak 20.06.2016 i K-sak 42/16 (15/03996-10)
Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling
1. Det opprettes et politisk utvalg for klima og miljø (KMU).
2. Utvalget får politisk ansvar og oppgaver for:
 Klimasaker
 Naturmangfold
 Forurensningssaker
 Kulturminnesaker
 Vannmiljøsaker
 Landbrukssaker
 Friluftsliv, med unntak for saker som hører under HTM
Utvalget har ansvar for å innstille til F/ K eller selv treffe vedtak etter lov- og forskriftsverket
knyttet til saksområdene ovenfor. (Reglementskomiteen må foreta fullstendig beskrivelse av
dette før kommunestyret endelig fastsetter kommunens reglementer)
Utvalget innstiller til Formannskapet/ Kommunestyret i følgende saker:
 Klima og energiplan
 Kulturlandskapsplan
 Plan for biologisk mangfold
 Plan for friluftsliv
 Hovedplan for vannmiljø (Vanndirektivet, Morsa, Pura)
 Plan for miljøsertifisering av kommunale virksomheter
 Kulturminneanalyse for deler av kommunen hvor det er et stort utbyggingspress
 Tiltaksplan for trafikksikkerhet (Revideres årlig)
 Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder (Revideres årlig?)
 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (Revideres årlig)
 Øvrige planer relatert til utvalgets ansvarsområder nevnt over.
Utvalget får varsel om oppstart av reguleringsplaner.
3. Rådmannen vurderer om enkelte saker legges til klima- og miljøutvalget før disse behandles
av vedkommende hovedutvalg.
4. Utvalget innstiller til Formannskapet om disponering av eventuelle budsjettmidler til
målrettede miljøtiltak. Utvalget fastsetter retningslinjer for slike tilskudd.
5. For å sikre bred politisk deltakelse vurderes et utvalg med 9 medlemmer å være
hensiktsmessig.
6. Halvårskostnaden på kr 75 000 i 2016 dekkes av disposisjonsfond.
Helårskostnad på kr 150 000 innarbeides i budsjettet fra og med 2017.
7. Utvalget evalueres innen kommunevalget 2019.
Protokolltilførsel fra Høyre:
Når utvalget velges, skal det vurderes om medlemmer i alle hovedutvalg må omrokkeres
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