
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03003-1 Side 1 av 2 

   

 

Møteplan 2019 - Eldreråd 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/03003-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Eldrerådet 30.10.2018 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Møteplan for eldrerådet 2019 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

  4 Tirsdag 22. januar 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

10 Tirsdag   5. mars 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

15 Tirsdag   9. april 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

21 Tirsdag 21. mai 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

      

34 Tirsdag 20. august 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

41 Tirsdag   8. oktober 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

45 Tirsdag   5. november 15.30 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 

 
 
Ås, 18.10.2018 
 
Anne Eid 
Service- og kommunikasjonssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Eldrerådet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Eldrerådet 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 2019 - Formannskap og kommunestyre 
 
Lenke til sak om møteplan for formannskap og kommunestyre 2019, K-sak 67/18, 
kommunestyret 12.09.2018. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer 
Publiseres på kommunens hjemmeside  
Bestilling av møterom  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-09-2018.350480.MD1I536428o10e9.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Eldrerådet vedtar selv sin møteplan for 2019 innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019 ble vedtatt av kommunestyret 
12.09.2018 i K-sak 67/18. Den møteplanen er retningsgivende for utvalg og råd som 
selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som tidligere år. Alle 
møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag. Nærmere om datoer, ferier og utsendelser kan leses i K-sak 67/18. 
 
Rutinen med samtidig utsending av innkallinger til alle utvalg opprettholdes.  
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
holder sine møter på tirsdag ettermiddag, slik at eventuelle orienteringer fra  
administrasjonen kan holdes felles for rådene. Dette vurderes som rasjonelt både 
økonomisk og ressursmessig, da rådene ofte har de samme sakene til behandling.  
 
Alle råd- og utvalgsmøter skal etter systemet holdes etter gruppemøtene mandag,  
slik at politikerne kan ta med seg gruppenes synspunkter inn i utvalgsmøtene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør kr. 1105 per medlem for hvert møte. Satsen blir 
endret fra 1. januar 2019. Møteleder får dobbel godtgjørelse. I tillegg kommer 
arbeidstid for administrasjonen og servering. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at møteplan for eldrerådet 2019 vedtas som innstilt. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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