Møtebok
Arbeidsområde/Prosjekt:

Nye Asker delprosjekt P1
«Politisk organisering»

Dato/tid

: 11.juni 2018,

Sted

: Asker rådhus

Deltagere:
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Til stede fra
administrasjonen:

kl.: 18:00 – 19:50

Kari Sofie Bjørnsen, leder (H, Asker)
Anders T. Utne (A, Asker)
May Sæther Løken (A, Røyken)
Gerd Eva Volden (A, Hurum)
Christoffer Pederssen (FrP, Røyken)
Marit Helene Meyer (V, Asker)
Lasse Narjord Thue(V, Røyken)
Hilde Lengali (Hurum)
Oddvar Igland (Sp, Asker)
Ole J. Johansen (FrP, Asker)
Lars Kristian Wear (H, Røyken)
Terje Kjos (H, Hurum)
Lars Bjerke, prosjektrådmann
Trine Groven (Asker)
Gyrid Mangersnes (Asker)
Alf Harald Holmboe

Følgende temaer ble behandlet:
Godkjenning av innkalling og møtebok
Innkallingen ble godkjent.
Møtebok for 18.4.2018 ble godkjent.
Gjennomgang av høringsinnspill fra kommunestyrene
Arbeidsgruppen gjennomgikk innspillene fra de tre kommunestyrene og diskuterte
disse i tilknytning til de relevante punktene i høringsutkastet.
Arbeidsgruppen ble enige om følgende endringer/presiseringer i høringsutkastet:

1) Hovedutvalg/formannskap
Punkt 4.3 i høringsutkastet var formulert slik: «Lederne av hovedutvalget skal sitte
i formannskapet».
Innspill i høringsrunden førte til at arbeidsgruppen var delt i synet på om punkt 4.3
bør være formulert som et skal-prinsipp, eller om det bør åpnes opp for større
fleksibilitet (kan). Arbeidsgruppen konkluderte med at det var ønskelig å gi føring
på at lederne av hovedutvalget bør sitte i formannskapet, men at en skal-regel kan
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gi for lite handlingsrom. Arbeidsgruppens flertall ble enige om at punkt 4.3 får
følgende ordlyd:
«Lederne av hovedutvalget bør sitte i formannskapet».
Christoffer Pedersen sluttet seg ikke til forslaget, og ønsket at punktet skal være
formulert slik at «Lederne av hovedutvalget kan sitte i formannskapet».
2) Medlemmer i kontrollutvalget
Arbeidsgruppen ble enige om å endre punkt punkt 4.8 i høringsutkastet til
«Kontrollutvalget skal ha minimum 1 medlem som er fast medlem av
kommunestyret». Det nye her er «minimum».

3) Gjennomgående representasjon
Arbeidsgruppens flertall ble enige om ikke å endre forslag til gjennomgående
representasjon i avsnitt 5.1.
Christoffer Pedersen ønsket ikke at det skal være gjennomgående representasjon.
4) Saker etter plan- og bygningsloven
Etter innspill fra kommunestyrene, ble arbeidsgruppen enige om at det er behov for
en presisering knytet til hvilke saker som Hovedutvalg for plan- og byggesaker har
avgjørelsesmyndighet i, og i hvilket saker som formannskapet har innstillingsrett i.
Arbeidsgruppen ble enige om å endre punkt 5.4 siste ledd til:
«Arbeidsgruppens forslag innebærer at det er formannskapet som har
innstillingsrett til kommunestyret i alle plan- og reguleringssaker. Dette gjelder ikke
der Hovedutvalg for plan- og byggesaker har fått delegert selvstendig
vedtaksmyndighet fra kommunestyret.»
5) Antall lokalsamfunnsutvalg
Arbeidsgruppen diskuterte dette punktet inngående og hadde ulike oppfatninger av
hvordan høringsinnspillene burde vektlegges.
Arbeidsgruppen ble enige om å innarbeide en presisering i punkt 7.2. som sier at
det må gjennomføres en kartlegging av frivilligheten i de tre kommunene. Dette vil
være en viktig del av grunnlaget for den videre utviklingen av nærdemokratiske
ordninger og innbyggermedvirkning.
Når det gjelder hvor mange lokalsamfunnsutvalg kommunen skal etablere i en
forsøksperiode, var det diskusjon om det opprinnelige forslaget på tre utvalg var
tilstrekkelig. Arbeidsgruppen ble enige om at punkt 7.2. 2. ledd, 1. setning bør lyde
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«Arbeidsgruppen foreslår at det høsten 2019 skal etableres 3-5
lokalsamfunnsutvalg. Hovedutvalg for medborgerskap får i prøveperioden mandat
til å vurdere om det er hensiktsmessig å etablere flere»
Hilde Lengali sluttet seg ikke til dette og ønsket at arbeidsgruppen skulle foreslå at
det innføres minst 3-5 lokalsamfunnsutvalg.
6) Reglement for godtgjøring:
Arbeidsgruppen ble enige om å be fellesnemnda vurdere særskilt godtgjøring til
medlemmene i kontrollutvalget, da den synes å være noe høy i forhold til
godtgjøringen til de øvrige hovedutvalgene, jf. tabell i punkt 6.1. Arbeidsgruppen
er ikke kjent med at det er forhold nå som tilsier at denne godtgjøringen bør
opprettholdes på dette nivået.
Godtgjøring til varaordfører bør vurderes i forhold til ansvar og oppgaver som
tillegges denne rollen. Arbeidsgruppen antar at en oppjustering vil være rimelig.
Arbeidsgruppen ber videre fellesnemnda se på godtgjøringssatser i sammenlignbare
kommuner (eksempelvis Bærum, Drammen), for å vurdere nærmere om nivå for
alle de folkevalgte i Nye Asker er rimelig.
6) Øvrige innspill til fellesnemnda
Arbeidsgruppen mener at landbruk/skogbruk er næring, og bør ligge under
formannskapets område. Videre bør klima og miljø ligge under formannskapet.
Fellesnemnda bør se nærmere på om de lovpålagte rådene kan inviteres til
hovedutvalgene for større utveksling av erfaringer og innspill.
Fellesnemnda bør vurdere sammensetningen av samarbeidsutvalgene knyttet til
skole- og barnehagene (SU og SMU).
Oppsummering:
Arbeidsutvalget besluttet at alle møtebøkene legges ved som et vedlegg i
arbeidsgruppens innstilling «Prinsipper for politisk struktur» til Fellesnemnda.
Ny revidert versjon av «Prinsipper for politisk struktur» og forslag til møtebok 11.
juni sendes til arbeidsgruppens til gjennomlesning før leder legger den frem for
fellesnemnda.
Dato: 12. juni 2018
Alf Harald Holmboe
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