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Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Saksbehandler: Kim Madsen Pham Saksnr.: 19/03374-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 07.11.2019 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for teknikk og plan vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 torsdag 23. januar 
10 torsdag 5. mars 
17 torsdag 23. april 
22 torsdag 28. mai 
25 torsdag 18. juni 
 
 
Ås, 30.10.2019 
 
Nils Erik Pedersen  
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmannsgruppen 
Politisk sekretariat 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Møteplan 1. halvår 2020 for formannskap og kommunestyre ble vedtatt i K-sak 
75/19, 23.10.2019*. Denne møteplanen er retningsgivende for råd og utvalg, som 
selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at møterytmen fra 2019 og tidligere år videreføres i 1. halvår 
2020, dvs. at møtene i råd og utvalg holdes uken før formannskapsmøtet. Møtene i 
hovedutvalg for teknikk og plan foreslås lagt til torsdager med møtestart kl.18.00 for 
at rådmannen skal være tilstrekkelig representert på tvers av utvalg. 
 
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 møteleder finner 
det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse per møte utgjør kr. 988,- per medlem. I tillegg får leder kr. 4 117,- 
månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5% av ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer 
serveringsutgifter og arbeidstid for administrasjonen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

                                            
* I vedlagt møteplan er hovedutvalget omtalt som «hovedutvalg for teknikk og miljø», da dette var før 

navneendringen ble vedtatt 23.10.2019. 


