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Politisk møteplan 2023 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02467 

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 68/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 77/22 14.09.2022 

3 Kommunestyret 92/22 26.10.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

På bakgrunn av behandlingen i formannskapet foreslår ordfører at 
følgende møter avholdes på dagtid: Formannskapet 15/3, 14/6, 30/8 og 
15/11. Kommunestyret 29/3, 21/6*, 20/9 og 13/12*. *Møtet holdes fra 

før normalt på dagtid. 
 

Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber om at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse 
blant politikerne i første kvartal 2023. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Ordningen med enkelte møter på dagtid innføres som prøveordning ved 
oppstart for nytt kommunestyre høsten 2023. 

 
Hilde Kristin Marås (Uavh) fremmet følgende forslag: 

Sak om møtegodtgjørelser tas opp til ny behandling i Formannskapet for å 

se nærmere på kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med 
at møter skal holdes på dagtid for bl.a. å vurdere kompensasjonens lengde 

da et møte på 4 timer kan resultere i tapt arbeidsfortjeneste for en hel 
dag. 
 

Møter som holdes på dagtid, og ikke er heldagsmøter, skal starte kl 0800 
og ha en forutsigbar sluttid for at man skal ha forutsigbarhet for når man 

kan være tilstede hos arbeidsgiver 
 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 
henhold til vedlagt møtekalender alternativ B. 
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 Formannskapets innstilling: 
 pkt 1 til og med « ..alternativ A,»  ble vedtatt 27-5 (H). Hs forslag 

falt som følge av vedtaket. 
 pkt 1 siste leddsetning, ble vedtatt 18-14 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 

1KrF).  

 pkt 2 til og med «..som følger,» ble enstemmig vedtatt.  
 pkt 2 siste leddsetning ble vedtatt 18-14 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 

1KrF). 
 pkt 3 ble enstemmig vedtatt.  

 SVs forslag ble nedstemt 19-13 (3H, 1Uavh, 4Sp, 3SV, 1R, 1KrF).  

 Ordførers forslag ble nedstemt 17-15 (8Ap, 4MDG, 3SV). 
 Marås sitt forslag: 

 første del ble vedtatt 30-2 (MDG-Løken, Grobstok). 
 andre del ble vedtatt 31-1 (V-Nakken). 

 FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

1. Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 
henhold til vedlagt møtekalender alternativ A, men med forbehold om at 

enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid.  
2. Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger, men 

med forbehold om at enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid: 

 

3.  Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den   
     vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet. 

4.  Sak om møtegodtgjørelser tas opp til ny behandling i Formannskapet for å se 
nærmere på kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med at 

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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møter skal holdes på dagtid for bl.a. å vurdere kompensasjonens lengde da 
et møte på 4 timer kan resultere i tapt arbeidsfortjeneste for en hel dag. 

 
Møter som holdes på dagtid, og ikke er heldagsmøter, skal starte kl 0800 og 
ha en forutsigbar sluttid for at man skal ha forutsigbarhet for når man kan 

være tilstede hos arbeidsgiver.  
 

5. Kommunestyret ber om at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse 
blant politikerne i første kvartal 2023. 

 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 28. oktober 2022 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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