
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00206 
 

 

MØTEINNKALLING 

Plankomitéen 
 
 
Møtetid: 27.11.2014 kl. 18:30  

Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3  
 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på 
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.   
 
 

Saksliste 

 Side 

Orientering 

8/14 Tentativ fremdriftsplan for skoleprosjekter 2 

9/14 Kort orientering om moduler/paviljonger Åsgård skole 2 

Saker til behandling 

8/14 Møteplan 2015 - Plankomiteen 3 

Eventuelt 

 
 
 
 
Ås, 20.11.2014 

 
 

Olav Skage 
Leder (sign.) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 24 10 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no Vi sender personlig 
svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, 
må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Orientering 

 
8/14 Tentativ fremdriftsplan for skoleprosjekter 

(dokumentet ettersendes) 
 
 
 

9/14 Kort orientering om moduler/paviljonger Åsgård skole 
 
 
 

 
  



Plankomitéen 27.11.2014  Side 3 av 4 

Saker til behandling 

 

PK-8/14 
Møteplan 2015 - Plankomiteen 
 
Saksbehandler:  Marianne Hoff Saksnr.:  14/03677-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Plankomitéen 8/14 27.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for Plankomiteen vedtas i henhold til vedlegg 1. Møtene legges til 
torsdager og starter kl 1830. 
 
Ås, 19.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Plankomiteen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plankomiteen 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteplan Plankomiteen 2015.docx 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Møteplan 2015  - Formannskap, Kommunestyre og HTM 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken med vurderinger: 
Forslag til møteplan for Plankomiteen er satt opp med utgangspunkt i møteplanen for 
Formannskap og Kommunestyre som ble vedtatt 22.10.14. Møtene er lagt 3 uker før 
Formannskapsmøtene for å få det tilpasset i forhold til administrasjonens utsendelse 
av sakspapirer, som skjer to uker før Formannskapsmøtene. Dette for å få mere flyt i 
saker som eventuelt krever viderebehandling i Formannskapet. Videre er tatt hensyn 
til at møtene ikke skal falle på samme dag som HTM, da en av plankomiteens 
medlemmer også er medlem av HTM.  
 
Møtedager foreslås holdt på torsdager med starttidspunkt kl 1830.  
 
Alle møter er lagt utenom skoleferier og offentlige fridager. Det er ikke satt opp møter 
i september på grunn av kommune- og fylkestingsvalg 13. og 14.09.15. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at møteplan 2015 for Plankomiteen vedtas.  
 

Vedlegg til sak 

  

 

 

Eventuelt 
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