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Politisk møteplan 2023 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 22/02467-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 31.08.2022 

Kommunestyret  14.09.2022 

Kommunestyret  26.10.2022 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1.  Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 
henhold til vedlagt møtekalender alternativ ………  

 

2.  Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger: 

 
3. Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 

vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet. 
 

 
 
Ås, 16.08.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

Kommunedirektør HR-sjef 

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  
 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 
 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Alternativ A - Møtekalender 2023 
2. Alternativ B - Møtekalender 2023 

3. Notat til kommunestyret - kostnadsberegning dagmøter 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat 

Referatsak i råd og utvalg 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas av 
kommunestyret i denne saken. Det legges fram to alternative forslag, der 

alternativ B innebærer endret møtestruktur.  
 

Fakta i saken: 
Kommunestyre, formannskap, råd og utvalg holder sine møter etter fast 
møteplan. Ekstraordinære møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det eller 

ordfører/leder finner det nødvendig. Det foreslås i denne saken at 
kommunestyret vedtar møteplan også for råd og utvalg. 

 
Møtene legges utenom skoleferier og dager før offentlig fridag. Ordningen med 

ca. syv møterunder i året videreføres.  Hovedutvalg for teknikk og plan har 
erfaringsmessig hatt behov for to ekstra møter i året, dette er innarbeidet i 
møteplanen. Møterunden før sommerferien legges så sent som mulig for at sak 

om planrammer og budsjettforutsetninger kan følge ordinær utsendelse. 
 

Møter i formannskap og kommunestyre holdes som hovedregel onsdag kl. 18.00, 
med unntak av kommunestyrets heldagsmøter i juni og desember med start kl. 
09.00. 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 

Valgdagen er mandag 11. september. Erfaringsmessig bør det ikke legges møter 
tett opp til valget. Kommunestyrets møte er derfor lagt til en uke etter valget. 
 

Det konstituerende møte i kommunestyret foreslås holdt 25. oktober. 
Avtroppende kommunestyre møter samme dag/rett før det konstituerende 

møtet. Fristen for konstituering er 31. oktober. 
 
Tidspunkt for folkevalgtopplæring settes opp allerede nå av hensyn til 

planlegging. Torsdag 2. november og fredag 3. november foreslås. 
 

Budsjettbehandling 
Budsjettseminaret holdes i juni på samme dag som formannskapets møte. 
Budsjettpresentasjonen gis i formannskapet onsdag 25. oktober kl. 16.30. 

Budsjettbehandlingen i råd, utvalg og formannskap 1. gang er lagt til uke 45 /46.  
 

Formannskapets innstilling skal etter kommuneloven §14-3 offentliggjøres minst 
14 dager før kommunestyret behandler budsjettet. Det foreslås at 
formannskapet legger fram sin innstilling tirsdag 28. november og at 

kommunestyret behandler saken i heldagsmøte onsdag 13. desember. Alternativt 
kan formannskapet holdes onsdag 29. november. 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-3
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Møtestruktur: 

 
Alternativ A 
Politisk møteplan har blitt lagt opp etter følgende møtestruktur siden 2014: 

 
 

 
 
 

 
Med denne modellen vil uttalelser fra rådene og innstillinger fra utvalgene være 

tilgjengelig i best mulig tid før sakene behandles i formannskapet. Uttalelser og 
innstillinger vil samtidig inngå som del av møteinnkallingen til kommunestyret.  

 
Alternativ B 
Dette forslaget innebærer ny møtestruktur der formannskapet holdes i samme 

uke som råd og utvalg. Onsdag opprettholdes som møtedag for ADM og 
formannskap, mens utvalgene og rådene holder møtene på mandag og tirsdag. 

Kommunestyrets møte holdes to uker etter formannskapets møte på samme 
måte som i alternativ A. I denne modellen kan ikke uttalelser og innstillinger fra 
råd og utvalg foreligge før i formannskapets møte. Det blir dermed mindre tid til 

å vurdere innstillinger på forhånd. Fordelen vil være at det blir lengre tid til 
politiske forberedelser før møtene starter, og at uke 2 kan benyttes til 

gruppemøter. 
 
 

 
 

 
Vurdering: 
 

 
Vurdering: 

Formannskapets og kommunestyrets møtestruktur legger premissene for møter i 
folkevalgte organ. For en mer effektiv behandling av møteplansakene foreslår 
kommunedirektøren at kommunestyret vedtar tidspunkt for møter i samtlige 

faste råd og utvalg. Rådene og utvalgene kan ved behov selv vedta justeringer 
innenfor den vedtatte møtestrukturen. 

 
Behandlingstiden i begge alternative forslagen er like lange.  
 

Kommunedirektøren vil fra høsten 2022 starte et prosjekt for anskaffelse av nytt 
møtebehandlingssystem. Dette bør blant annet inneholde digital votering, 

systemer for innlegging av forslag, voteringsrekkefølge og annen 
møtelederstøtte. Målet er forenkling og bedre oversikt for alle. Systemet skal 
etter planen tas i bruk etter valget i 2023.  

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 

 

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 

UKE 1 
Utsendelse til 

råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 

Politisk 

forberedelse 

UKE 3 
Råd, utvalg og  

formannskaps
-møter 

UKE 4 
Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 

kommunestyre 

møte 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


