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Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 19/02346-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2020 vedtas i henhold til 
vedlegg 1. 
 
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  
 
 
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen  
Rådmann kommunalsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
2. Møteplan 1. halvår 2020 - kalender 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Skole- og barnehagerute 2019/2020 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat  

https://www.as.kommune.no/skolerute.348892.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannens forslag til møteplan 1. halvår 2020 framgår av vedlegg 1, og er vist i 
kalender i vedlegg 2. 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. Det er foreslått fire møterunder første halvår. For å sikre god 
nok tid til behandling av sakene foreslås et heldagsmøte i kommunestyret i juni. 
 
Fakta i saken: 
Formannskap og kommunestyre skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 
Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor. Samme møtestruktur har blitt 
brukt siden 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
Møtedag og tid: 
Møter i formannskapet og kommunestyret er som tidligere lagt til onsdag kl. 18.30.  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vurderer å starte tidligere, slik at det blir 
bedre tid til behandling av saker.  
 
Alle møter er lagt utenom skoleferier. Forslaget innebærer fire møterunder. Dette er 
det samme som i 2018 og 2019, men ett sett færre møter enn i 2017. Rådmannen 
foreslår at kommunestyrets møte i juni holdes som et heldagsmøte med møtestart kl. 
09.00, etter gode erfaringer i 2019. Dette gir bedre tid til behandling av saker første 
halvår. 
 
Budsjettseminar planlegges onsdag 3. juni kl. 12.00 – 18.00 jf. vedtak i 
formannskapet 05.06.2019, F-sak 26/19. Som følge av dette legges det opp til at 
administrasjonsutvalgets møte holdes mandag 25. mai slik som i 2019.    
 
 
Ekstraordinære møter:  
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 og 
10.2.2.2. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og rådene:  
Møteplanen er retningsgivende for øvrige utvalg og råd som selv vedtar sine egne 
møteplaner, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Rådmannen anbefaler at råd og hovedutvalg opprettholder dagens ordning med 
rådsmøter tirsdag og hovedutvalgsmøter onsdager og torsdager, uken før 
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formannskapsmøter. Det er praktisk at møter i administrasjonsutvalget fortsatt holdes 
samme dag som formannskapet blant annet fordi de folkevalgte også er 
medlemmer/varamedlemmer i formannskapet.  
 
Møtelokaler: 
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler: Formannskapet i 
Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås kulturhus. 
 
Alternativ møteplan: 
Dersom kommunestyret ønsker en vesentlig forandret møtestruktur, bør saken 
sendes tilbake til rådmannen for ny utredning etter føringer fra kommunestyret. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen endring i antall møter fra 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling medfører god spredning av møtene, samtidig som det er tatt 
hensyn til ferier. Strukturen fungerer godt med tanke på saker som skal behandles i 
flere utvalg. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2020 
 
 


