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Rådmannens innstilling:
Møteplan 2019 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1.
Formannskap og kommunestyre starter møtene kl.1730.
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende.
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets
møtestruktur.
Ås, 10.08.2018
Trine Christensen
rådmann

Anne Eid
service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg:
1. Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret
2. Møteplan 2019 - Kalender med offentlige høytidsdager
3. Alternativ 2 - Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret
4. Alternativ 2 - Møteplan 2019 - kalender med offentlige høytidsdager
Relevante dokumenter ligger på følgende lenker:
Skole- og barnehagerute
Ås kommunes reglementer
Saksbehandler sender vedtaket til:
Politisk sekretariat for oppfølging i 360, møterom mm
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Rådmannens forslag til møteplan for 2019 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. På grunn av helligdagenes plassering er det foreslått fire møterunder
første halvår. For å sikre god nok tid til behandling av saker foreslår rådmannen at
møtestart settes til kl.1730, og at kommunestyrets møte i juni holdes som et
heldagsmøte.
Fakta i saken:
Formannskapet og kommunestyret 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 med enkelte unntak, grunnet
ferier, valg og budsjettbehandling. Møtestrukturen har vært benyttet siden 2014.
UKE 1
Utsendelse til
råd, utvalg og
formannskap

UKE 2
Råds- og
hovedutvalgs
møter

UKE 3
ADM- og
formannskapsmøter

UKE 4
Utsending
kommunestyre

UKE 5
kommunestyre
møte

Møtedag- og tid:
Møter i formannskapet og kommunestyret foreslås holdt på onsdager. Rådmannen
anbefaler at kommunestyre og formannskap starter sine møter kl. 1730, slik at det
blir bedre tid til debatt og behandling av saker. Dette vil også være en fordel i
forbindelse med den nylig innførte spørretimen, som kan ha en varighet på inntil 30
minutter.
Kommentarer til møteplanen:
Alle møter er lagt utenom skoleferier og fridager. På grunn av helligdagenes
plassering, innebærer forslaget fire møterunder første halvår. Dette er det samme
som i 2018, men ett sett færre møter enn i 2017. Kommunestyrets junimøte er
samme dag som siste skoledag.
Det holdes som tidligere et heldagsmøte i kommunestyret i desember, med møtestart
kl. 0900. Rådmannen foreslår at også møtet i juni holdes som et heldagsmøte med
møtestart kl. 0900. Dette vil gi bedre tid til behandling av saker første halvår.
Innkalling til møter i uke 41 og 42 for hovedutvalg, råd og formannskap, sendes ut én
uke tidligere enn normalt pga. høstferien.
Valg
Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes 9. september. Erfaringsmessig bør det
være så få møter som mulig i september. Det er derfor lagt opp til kun èn uke mellom
formannskap og kommunestyre for møterundene i august/september, oktober og
november. Formannskapets innstilinger til kommunestyret blir da ettersendt til disse
møtene.
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Konstituerende møte
Rådmannen foreslår konstituerende møte i kommunestyret 23. oktober. Avtroppende
kommunestyre har møte samme dag/rett før det konstituerende møte. Fristen for
konstituering er 31.oktober.
Folkevalgt opplæring
Rådmannen foreslår at tidspunkt for folkevalgtopplæringen settes opp i kalenderen
allerede nå av hensyn til planlegging. Torsdag 31.oktober og fredag 1. november
foreslås.
Budsjett
Budsjettpresentasjonen holdes i formannskapet onsdag 23. oktober kl.1630.
Budsjettbehandlingen i råd, utvalg og formannskap 1. gang, er lagt til uke 45 og 46.
Den 20. november holdes formannskap og kommunestyre samme dag.
Formannskap innstiller i sak om handlingsprogram med økonomiplan (budsjett), og
innstillingen skal ligge til offentlig ettersyn i minst 14 dager. Kommunestyrets
heldagsmøte med behandling av handlingsprogram med økonomiplan (budsjett)
foreslås holdt 11. desember.
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.
Alternativer:
Alternativ til rådmannens innstilling framgår av vedlegg 3 og 4. Forslaget innebærer
fem møter første halvår og medfører at det før to av kommunestyremøtene (10. april
og 19. juni) kun er 1 uke siden formannskapet, istedenfor 2 uker. Da må
formannskapets innstillinger ettersendes kommunestyret så snart protokollen er
godkjent. Alternativet innebærer også at møterundene i mars og april avholdes uten
opphold og at maimøtene i råd og hovedutvalg legges til henholdsvis dagen før og
dagen etter 1.mai.
For andre halvår legges det ikke fram et alternativt forslag.
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, uken før 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. Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale
at de holder sine møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På
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den måten vil det være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle
hovedutvalg før vedtak i kommunestyret, jf. K-sak 44/18, 20.06.2018.
Møtelokaler:
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler: Formannskapet i
Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås kulturhus.
Økonomiske konsekvenser:
Et heldagsmøte i juni vil sannsynligvis medføre dobbelt møtegodtgjøring og en
ekstrakostnad på omlag kr. 36 000,- sammenlignet med 2018. Møtegodtgjørelsen vil
øke for alternativet med fem møter første halvår, jf. alternativ 2.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannens innstilling medfører god møterytme og saksgang ved saker som skal
behandles av flere utvalg.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
01.01.2019
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