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Kommunedirektørens innstilling:
Møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1.
For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar
selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur.
Ås, 04.08.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Wenche Vedhugnes
HR sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre
2. Møteplan 2022 - Kalender
Barnehage- og skolerute 2021/2022
Saksbehandler sender vedtaket til:
Politisk sekretariat
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunedirektørens forslag til møteplan 2022 fremgår av vedlegg 1, og er vist i
kalender i vedlegg 2. Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som
tidligere år. Alle møter er lagt utenom skolens ferier og det er tatt hensyn til
offentlige høytidsdager. Det er foreslått fire møterunder første halvår, og tre
møterunder andre halvår.
Fakta i saken:
Formannskap og kommunestyre skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås
kommunes reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2.
Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor. Samme møtestruktur har
blitt brukt siden 2014.

UKE 1
Utsendelse til
råd, utvalg og
formannskap

UKE 2
Råds- og
utvalgsmøter

UKE 3
ADM- og
formannskaps
-møter

UKE 4
Utsending
kommunestyre

UKE 5
kommunestyre
møte

Møtedag og tid:
Møter i formannskapet og kommunestyret er lagt til onsdager kl. 18.00 for
formannskap og kl. 18.00 for kommunestyre med enkelte unntak. Alle møter er
lagt utenom skoleferier og fridager. Forslaget innebærer 7 møterunder som er
maksimalt antall når en tar hensyn til ferier og helligdager. Det har vært likt
antall siden 2018.
For å sikre god nok tid til behandling av sakene er det foreslått å holde
kommunestyremøtene i juni og desember som heldagsmøter med møtestart kl.
09.00 slik som i 2021.
Kommunestyremøtet i mai holdes uken etter møtet i formannskapet. Dette er for
å sikre at samtlige møter legges utenom skoleferier og fridager og at foreslåtte
møterunder holdes. Det innebærer at innstillingene fra formannskapet må
ettersendes til kommunestyret.
Budsjettbehandling
1. juni holdes formannskapets budsjettseminar på dagtid og formannskapsmøte
kl. 18.00. I 2021 ble budsjettseminaret holdt fra kl. 10.00 – 16.00 og
formannskapsmøtet fra kl. 16.30 på grunn av mange saker. Som tidligere er det
lagt ekstra formannskapsmøter før kommunestyremøtene i oktober og november
for budsjettbehandling.
Formannskapets innstilling skal i henhold til kommuneloven §14-3 offentliggjøres
minst 14 dager før kommunestyret behandler budsjettet. Kommunedirektøren
foreslår at kommunestyret behandler saken i heldagsmøte onsdag 14. desember.
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Ekstraordinære møter:
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når
ordfører/møteleder finner det nødvendig jf. Ås kommunes reglementer pkt.
10.1.2 og 10.2.2.2.
Møtelokaler:
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler:
Formannskapet i Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås
kulturhus.
Alternativer:
Formannskapsmøtet i april kan alternativt holdes i uke 16 slik at det blir to uker
til kommunestyremøtet i uke 18.
Formannskapets budsjettseminar 1. juni kan alternativt holdes fra kl. 10.00 og
formannskapsmøtet fra kl. 16.30.
Dersom kommunestyret ønsker en vesentlig forandret møtestruktur, bør saken
sendes tilbake til kommunedirektøren for ny utredning etter føringer fra
kommunestyret.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen endring fra 2021.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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