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Møteplan 2019 - Administrasjonsutvalg 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/03004-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Administrasjonsutvalget 07.11.2018 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 
Møteplan for administrasjonsutvalget 2019 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

  5 onsdag 30. januar 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

11 onsdag 13. mars 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

17 onsdag 24. april 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

23 onsdag   5. juni 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

      

35 onsdag 28. august 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

42 onsdag 16. oktober 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

46 onsdag 13. november 16.30 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 

 
 
Ås, 18.10.2018 
 
 
Anne Eid 
Service- og kommunikasjonssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Administrasjonsutvalget 
 
Behandlingsrekkefølge:  Administrasjonsutvalget 
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 2019 - Formannskap og kommunestyre 
 
Lenke til Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019 K-sak 67/18, 
kommunestyret 12.09.2018. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Administrasjonsutvalgets 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: 
Administrasjonsutvalget 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 hovedutvalg,  
administrasjonsutvalg 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.  
 
Reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse til arbeidstakerrepresentanter, jf. Ås 
kommunes reglementer: 
14.9.4  Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme  
 møtegodtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt 
 utenom arbeidstiden.  
 
Arbeidstiden for kontoradministrasjonen (arbeidstakere som følger dagarbeidstid) er 
kl. 08.00. – 15.36. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør i 2018 kr 1105 per medlem for hvert møte.  
I tillegg får leder kr. 3 683 månedlig i fast godtgjørelse, d.v.s. 4 % av ordførers 
godtgjørelse. Satsene vil bli justert fra 1. januar 2019. 
Dertil kommer servering og arbeidstid for administrasjonen. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen tilrår at møteplanen vedtas som innstilt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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