Ås kommune

MØTEINNKALLING
Klima- og miljøutvalg
Møtetid:
Sted:

09.10.2018 kl. 19:00
Store salong, Ås kulturhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget
og på www.as.kommune.no.
Saksliste
Side
Informasjon fra leder og eventuelt
Praktisk informasjon og gjennomgang av reglementet

2

Orientering
Administrasjonen orienterer om saker og prosesser

2

Referatsaker

2

Saker til behandling
1/18

18/02720-1

Ås, 02.10.2018
Erik Wegge Bergvik
leder

18/02604

Møteplan 2018 og 2019 - Klima- og miljøutvalg

3

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.
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.
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Informasjon fra leder og eventuelt
 Praktisk informasjon, jf. referatsak 1/18.
 Gjennomgang av reglementet
Orientering
Administrasjonen orienterer om saker og prosesser
Referatsaker
1/18
18/02752-1

KMU – praktisk informasjon, oversikt over aktuelle
dokumenter og lenker
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Saker til behandling

KMU-1/18
Møteplan 2018 og 2019 - Klima- og miljøutvalg
Saksbehandler:
Lene Henriksen Lilleheier
Saksgang
1 Klima- og miljøutvalg

Saksnr.:
1/18

18/02720-1
Møtedato
09.10.2018

Rådmannens innstilling:
Møteplan 2018 og 2019 for klima- og miljøutvalg vedtas i henhold til kommunestyrets
møtestruktur.
Møtested:
Møtetid:

Ås kulturhus, Store salong
Kl. 1700

Uke
44

Dag / dato
tirsdag 30. oktober 2018

4
10
15
21

tirsdag 22. januar 2019
tirsdag 5. mars 2019
tirsdag 9. april 2019
tirsdag 21. mai 2019

34
41
45

tirsdag 20. august 2019
tirsdag 8. oktober 2019
tirsdag 5. november 2019

Ås, 28.09.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Grepperud
Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet: Klima- og miljøutvalg
Vedlegg:
Vedtatt møteplan 2019 - Formannskap og Kommunestyre
Øvrige dokumenter:
Møteplan for formannskap og kommunestyret 2019, K-sak 67/18
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rådmannens ledergruppe
Politisk sekretariat
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Saksutredning:
Sammendrag:
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019 ble vedtatt 12.09.2018 i K-sak
67/18. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, administrasjonsutvalg
og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur.
Vurdering:
Rådmannen foreslår at møterytmen fra 2018 og tidligere år videreføres i 2019, dvs.
at rådene holder møtene på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager, uken før
formannskapsmøtet. Møtene i klima- og miljøutvalget foreslås lagt til tirsdager med
møtestart kl.1700.
I tråd med vedtatt møtestruktur for 2018 foreslås at klima- og miljøutvalget holder sitt
neste møte tirsdag 30. oktober 2018.
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. 1 105,- per medlem. I tillegg får leder kr. 3 683,månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 4 % av ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer
serveringsutgifter og arbeidstid for administrasjonen.
Konklusjon med begrunnelse:
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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