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Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 17/03469-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2018 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
 
Møtested: Moer sykehjem, møterom 1. etasje  
Møtetid: kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato  
4  Onsdag 24. januar  
9  Onsdag 28. februar, avholdes på Kulturhuset  
17  Onsdag 25. april  
22  Onsdag 30. mai 
  
34  Onsdag 22. august  
39  Onsdag 26. september  
44  Onsdag 31. oktober 
 
 
 
Ås, 09.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg:  
1. Vedtatt møteplan for Kommunestyre og Formannskap 2018, K-sak 79/17. 
 
Lenke til Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 K-sak 79/17,  
Kommunestyret 13.12.2017. 
 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-12-2017.350480.MD1I431401oce23.pts.html


Ås kommune 

17/03469-1 Side 2 av 2 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Rådmannens ledergruppe 
 

Saksutredning: 
 
Fakta/Sammendrag: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 ble vedtatt i K-sak 79/17 av 
13.12.2017. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt  
møtestruktur. 

 

 
Vurdering: 
Vurdering av møtedager og tidspunkt: 
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes som i 2017, dvs. at rådene holder 
møtene på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager/torsdager uken før 
formannskapsmøtet.  
Møtene i hovedutvalg for helse og sosial er lagt utenom skoleferier og offentlige 
fridager, og de er lagt til onsdager og med møtestart kl. 18.30.  
 

Vurdering av møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for helse og sosial 2018 legges i utgangspunktet til Moer 
sykehjem i møterom i 1.etasje, da dette har fungerte tilfredsstillende i 2017.  
Det er økonomisk fordelaktig om politiske møter holdes i andre lokaler enn i 
kulturhuset for å innfri de økonomiske kravene som er satt til driften av kulturhuset. 
 
Vurdering av antall møter: 
Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial er satt opp i samsvar med  
kommunestyrets møtestruktur og vedtak. 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. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.1.2 andre avsnitt og 10.2.2.2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør kr 1105 per medlem for hvert møte. I tillegg får 
leder kr 4 604 månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5 % av ordførers godtgjørelse. 
I tillegg kommer servering samt arbeidstid for administrasjonen.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


