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Møteplan 2015 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/03649-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.11.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for hovedutvalg for teknikk og miljø vedtas i henhold til 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
 

Møteplan 2015 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

Uke Dag Dato 
4 Onsdag 21. januar 
9 Onsdag 25. februar 
14 Onsdag 8. april 
19 Onsdag 20. mai 
(23 Onsdag 17. juni) 
 
34 

 
Onsdag 

 
19. august 

41 Onsdag 7. oktober 
45 Onsdag 4. november 
49 Onsdag 2. desember 

 
 
 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Kommunestyret 22.10.2014, K-sak 79/14 er retningsgivende for hovedutvalgene 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
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Vedlegg: 
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2015 ble vedtatt i K-sak 79/14, 
22.10.2014. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
Oppsett av møteplan: 
Møteplanen er satt opp med utgangspunkt i rytmen vist nedenfor. Noen møter 
avviker fra rytmen pga. ferie og budsjettbehandling. Den foreslåtte strukturen tilsvarer 
møteplanene for 2014. 
 

 
Formannskapets og kommunestyrets møter er satt opp på onsdager med to ukers 
opphold. Kommunestyret har vedtatt i møtestrukturen at hovedutvalg og råd holder 
sine møter en uke før formannskapsmøtene, slik at utvalgenes behandling og 
innstilling er klar i rimelig tid før kommunestyret vedtar saken, og også med mulighet 
til behandling i formannskapet dersom sakene skal behandles der.  

 
Møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for teknikk og miljø i 2015 foreslås holdt i Ås kulturhus, Lille sal. 
 
Vurdering av saken: 
Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø er satt opp i samsvar med 
kommunestyrets møtestruktur og vedtak i K-sak 79/14, 22.10.2014. Kommunestyret 
vedtok at møtene hovedsakelig legges til onsdager, med møtestart kl. 18.30. 
Men HTM kan velge å endre ukedag og klokkeslett for sine møter. 
 
Det er i innstillingen satt opp et mulig reservemøte 17. juni, på bakgrunn av antall 
saker gjennom året i HTM og et ønske fra utvalgsleder i forbindelse med møteplanen 
for i år. Dette møtet går utenom saksflyten/møtestrukturen forøvrig, og saker som 
skal videre til formannskapet eller kommunestyret vil da få en forsinkelse. HTM kan 
velge om dere ønsker å ha reservemøtet med i møteplanen. 

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 
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Faste utvalg holder sine møter i henhold til fastsatt møteplan vedtatt av utvalget selv, 
eller dersom leder finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det,  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2015 er satt opp iht. kommunestyrets 
vedtatte møtestruktur. Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html

