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Møteplan 2015 - Administrasjonsutvalget 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03653-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Administrasjonsutvalget 05.11.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

Møteplan for administrasjonsutvalget 2015 

Uke møtedag dato kl. sted 

  5 Onsdag   28. januar 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

10 Onsdag  4.  mars 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

16 Onsdag  15. april 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

22 Onsdag  27. mai 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

      

34 Torsdag  20. august 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

41 Torsdag  8. oktober 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

45 Torsdag 
(budsjettbehandling)  

5. november 16.30 Ås kulturhus. Lille sal 

 
 
Ås, 28.10.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Kommunestyret 22.10.2014, K-sak 79/14 – retningsgivende for utvalgene 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Administrasjonsutvalget 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2015 – Formannskap og kommunestyre med vedtatte endringer. 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer 
Rådmannens ledergruppe 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-22-10-2014.125478.MD1I209279oef84.pts.html
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SAKSUTREDNING: 
 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2015 ble vedtatt av kommunestyret 
22.10.2014 i K-sak 79/14. Møteplanen er retningsgivende for råd og utvalg, som selv 
vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. Administrasjonsutvalgets møter har 
siden 2012 vært holdt onsdager kl. 16.30 før formannskapets møter kl. 18.30. 
 
Møterytmen foreslås opprettholdt, men likevel slik at møtedagene på høsten faller på 
torsdager, tilsvarende som for formannskapet. Årsaken til dette er bl.a. hensynet til 
kommunestyrevalg og hvilke dager helligdagene faller på, jf. saksfremstillingen i K-
sak 79/14. Rutinen med samtidig utsending av innkallinger til alle utvalg 
opprettholdes. 
 
Reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse er slik, jf. Ås kommunes reglementer: 
13.8.4  Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møte-
 godtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom 
 arbeidstiden. 
 
Arbeidstiden for kontoradministrasjonen (arbeidstakere som følger dagarbeidstid) er 
kl. 08.00. – 15.36 hele uken. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Rådmannen foreslår at rutinen fra 2014 opprettholdes slik at møtene holdes kl. 16.30 
før formannskapsmøtene.  
 
Av hensyn til de politisk valgte medlemmene bør møtene ikke legges til et tidligere 
klokkeslett. Det må betales møtegodtgjørelse til tillitsvalgte dersom møtet ikke inngår 
i deres arbeidstid, jf. reglementets pkt. 13.8.4. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
2015. 
 
 
 
 
 
 


