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Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre 
 
Saksbehandler: Kristine Rona Kjersem Saksnr.: 14/03163-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møteplaner innenfor 
formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
 
 
Ås, 10.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre  
 
Vedlegg: 
Møteplan 2015.docx, Forslag og kalenderoversikt Møteplan 2015.xlsx 
 
Lenke til annen informasjon: 
Skole- og barnehagerute for Ås kommune 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Publiseres til kommunens hjemmeside 
Kommunestyre og formannskap, medlemmer og varamedlemmer 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd, referatsak 
Kontrollutvalget til orientering 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/skole-og-barnehageruta.72955.no.html
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken med vurderinger: 
Kommunestyret og formannskapet vedtar selv sin møteplan, jf. reglementene pkt. 
10.1.2 / 10.2.2.2. Møteplanen er retningsgivende for hovedutvalgene og rådene som 
vedtar egne møteplaner. 
 
Oppsett av møteplan 
Møteplanen er satt opp med utgangspunkt i rytmen vist nedenfor. Noen møter 
avviker fra rytmen pga. ferie og budsjettbehandling. Se vedlegg 1 og 2. 
 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 
 Møte i 

hovedutvalg/ råd 
Møte i ADM/ 
formannskap 

 Møte i 
kommunestyre 

Utsending av 
sakspapirer til H/ 
R/ ADM/ F 

 
 

 Utsending av 
sakspapirer til K 

 

 
Den foreslåtte strukturen er lik møteplanene for 2014, jf. K- sak 69/ 13, 09.10.2013. 

 
Møtedag og -tid: 
Alle møter unntatt rådene foreslås holdt på onsdager. Rådmannen anbefaler at 
kommunestyre og formannskap hovedsakelig starter sine møter kl. 18.00, slik at det 
blir bedre tid til debatt og behandling av sakene i møtene. I tillegg innebærer det en 
effektivisering og kostnadsmessig gevinst i forhold til ansattes arbeidstid. 
Tog fra Oslo ankommer Ås ca. kl. 17.45. 
 
Kommentarer til møteplan, vedlegg 1 og 2: 
Rådmannen innstilling fremgår av vedlegg 1, og er illustrert i kalender i vedlegg 2.  
Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 13. og 14. september. Erfaringsmessig 
bør det være så få møter som mulig i september.  
Alle møter er lagt utenom skoleferier. 
 
Råds- og hovedutvalgsmøter i mai er foreslått i uke 21 for å unngå å ha kveldsmøte 
før Kristi Himmelfartsdag. 
 
På grunn av helligdagenes plassering, innebærer forslaget et møte mindre for alle 
utvalg 1. halvår 2015 sammenliknet med 2014.  
 
Administrasjonsutvalg og formannskapets møte i oktober er satt samme uke som 
hovedutvalgene på grunn av budsjettbehandlingen. Rådmannen foreslår 
konstituerende møte i kommunestyret 21. oktober, frist for konstituering er 31. 
oktober.  
Avtroppende kommunestyre har møte samme dag/ rett før konstituerende møte. 
Tidligere konstitueringer har vært 12.10.2011 og 10.10.2007. Det er mulig å holde 
konstituerende møte 14.10.2015, men vil medføre at innstillinger fra hovedutvalg/ 
formannskap legges frem i det avtroppende kommunestyrets møte. 
 

http://www.as.kommune.no/getfile.php/2566425.746.tqyywptyeq/2014+03+14+V+1.3%2C+%C3%85s+kommunes+reglementer%2C+oppd.+m.+innh.fortegn.docx.as.pdf
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html#p18
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Den 18. november holdes formannskap og kommunestyre samme dag, 
kommunestyrestart foreslås kl. 18.30. Formannskapet innstiller i sak om 
handlingsprogram med økonomiplan (budsjett), og innstillingen skal ligge til offentlig 
ettersyn i minst 14 dager.  
 
Kommunestyrets heldagsmøte med behandling av handlingsprogram med 
økonomiplan foreslås holdt 9. desember kl. 09.00. 
 
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. reglementene pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 
Hovedutvalgene og rådene: 
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes slik som i 2014, det vil si at rådene 
holder sine møter på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager uken før 
formannskapsmøte. 
 
Begge rådene bør fortsatt holde sine møter samme dag, slik at det lettere kan holdes 
felles orienteringer i aktuelle saker av ressursmessige hensyn. 
 
Møteplanen for formannskap og kommunestyre er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. Det er foreslått et ekstra møte i HTM i desember. 
 
Møtelokaler: 
Møter i formannskap og kommunestyre foreslås holdt i samme lokaler som tidligere.  
Kommunestyre Ås kulturhus 2. et. Store sal 
Formannskap Ås kulturhus 2. et. Lille sal og salong 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling medfører god møterytme og saksgang ved saker som skal 
behandles av flere utvalg.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
2015. 
 
 
 


