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Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 
Saksbehandler: Tonje Kilaas-Roen Saksnr.: 17/03156-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.01.2018 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2018 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

   4 Torsdag 25. januar 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

   9 Torsdag   1. mars 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

17 Torsdag 26. april 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

22 Torsdag 31. mai 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

      

34 Torsdag 23. august 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

39 Torsdag 27. september 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

44 Torsdag   1. november 18.00 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 

49 Torsdag   6. desember 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

 
Ås, 03.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Vedtatt møteplan K og F 2018, K-sak 79_17 
 
Lenke til sak om møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 K-sak 79/17, 
kommunestyret 13.12.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Hovedutvalgets medlemmer/varamedlemmer 
Rådmannens ledergruppe 
Publiseres på kommunens hjemmeside  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Hovedutvalget vedtar selv sin møteplan for 2018 innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 ble vedtatt i K-sak 79/17 av 
13.12.2017. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg m.fl., som selv 
vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Forslag til møteplan 2018 for hovedutvalg for teknikk og miljø er lagt til torsdag i de 
ukene hovedutvalgene har møter. Det foreslås også at hovedutvalget holder et møte 
i desember som tidligere år.  
Alle møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag.  
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når leder finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene 
krever det, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Nærmere om datoer, ferier og utsendelser kan leses i K-sak 79/17. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør fra 01.01.2018 kr 1105 per medlem for hvert 
møte. I tillegg får leder kr. 4 604 månedlig i fast godtgjørelse, d.v.s. 5 % av ordførers 
godtgjørelse. Dertil kommer arbeidstid for administrasjonen og servering. 
 
Alternativer: 
Hovedutvalget kan legge sine møter til onsdag samme uke som foreslått i 
innstillingen. I så fall må det finnes et annet møterom for enten HOK eller HTM. 
Onsdagsmøter innebærer at protokollene vil bli publisert tidligere og at 
formannskapet kan få hovedutvalgets innstillinger tidligere i saker som skal 
behandles der. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen innstiller på at møtene holdes torsdager og at det settes opp et møte 
desember siden det har vært HTM’s vedtak i mange år. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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