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REFERATSAKER TIL KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 06.11.12 
 
 
1. Varsel om detaljregulering av Gnr/bnr 102/1,7,13,18 samt 122/2, Ås kommune. 

Tidligere ubebygget areal med tilhørende adkomst fra Nordbyveien. Hensikten 
med reguleringen er å tilrettelegge for bilanlegg i kombinasjon med annen 
næringsvirksomhet/ storhandel. Datert 21.09.2012. 
 

2. Handikapnytt, tidsskrift fra Norges Handikapforbund, nr. 06/2012. 
 

3. Under lupen, medlemsblad for landsforbundet for utviklingshemmede og 
pårørende, nr. 03/2012 

 
4. Regionnytt, medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst, Akershus og Østfold, 

nr. 03/2012. 
 

5. Utvikling, fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAIKU),  
nr. 03/2012. 
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016 

 
 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 145 Saksnr.:  12/1441 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 49/12 06.06.2012 
Ås eldreråd 19/12 05.11.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 16/12 06.11.2012 
Administrasjonsutvalget 22/12 07.11.2012 
Formannskapet 73/12 07.11.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 29/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/12 08.11.2012 
Formannskapet /12 21.11.2012 
Kommunestyret /12 12.12.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht. reglene for selvkost. 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
(Sign.) 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
F-sak 49/12 06.06.2012, Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
24.10.2012 Formannskapet (presentasjon) 
05.11.2012 Eldrerådet (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for 

utvalget) 
06.11.2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (for behandling av de deler av 

saken som er aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Administrasjonsutvalget (for behandling av de deler av saken som er 

aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Formannskapet (1.gangsbehandling) 
08.11.2012 Hovedutvalg for helse og sosial 
08.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
08.11.2012 Hovedutvalg for teknikk og miljø 
21.11.2012 Formannskapet (2.gangsbehandling - innstilling) 
12.12.2012 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
(Vedlegg 1 ble sendt alle utvalg 26.10.2012) 
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. 
 
Etter anmodning i formannskapet 26.10.2012 følger vedlagt  
budsjettvedtak 2010 for 2012: 
2. Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser,  
3. Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
4. Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 
5. Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
- 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Handlingsprogram 2013-2016 med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede 
mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023). Det er tatt 
utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. 
Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives 
tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene. 
 
Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 24. oktober. 
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Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 6.6.2012: 
 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er i 1000 kr:  

Sentraladministrasjonen:    61 349 
Oppvekst og kultur:   315 414   
Helse- og sosial:  246 232 
Teknikk og miljø:   81 410 

 
Dette har vært førende for arbeidet med handlingsplan og budsjett. 
 

Sentrale utfordringer 
 
Budsjettet for 2013 viser et netto driftsresultat på 1,1 %. Etter bundne avsetninger, 
budsjetteres det med et overskudd på ca. 6,5 mill. kr som foreslås avsatt til styrking 
av kommunens disposisjonsfond. Dette er en økning fra budsjett 2012 og skyldes en 
kombinasjon av høy vekst i frie inntekter og moderat kostnadsvekst. Med andre ord 
har man klart å møte befolkningsveksten og derav økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester, uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette har gitt et bedre økonomisk resultat, 
men har også utfordret både interne støttetjenester og tjenestesteder. 
 
Basert på gjennomgang av regnskapstall og kritisk vurdering av konsekvenser av 
tidligere vedtak, har en rekke enheter fått styrket sine budsjetter gjennom 
konsekvensjusteringer. Samtidig vil rådmannen kommunisere tydelig ut til 
enhetsledere at det er lite rom for tilleggsbevilgninger i 1. og 2. tertial. Fokuset på 
økonomistyring ute i enhetene må fortsatt være høyt, og enheter som ser at 
budsjettrammene står i fare for overskridelser, må umiddelbart gjennomføre 
korrigerende tiltak. Dette for å sikre at netto driftsresultat ikke svekkes.  
 
Ås kommune står overfor stor befolkningsvekst. Dette innebærer økt etterspørsel 
etter tjenester, samtidig som det ikke kan påregnes tilsvarende vekst i inntekter. 
Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, god 
utnyttelse av teknologi samt at veksten i tjenestebehov møtes uten tilsvarende 
kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å 
øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  Det er viktig at det gjøres 
reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene bli 
desto større i kommende år. 
 
Arbeidet med vurdering av strukturelle endringer må fortsette. Eksisterende 
skolestruktur er vedtatt videreført. Potensialet for innsparinger på dette området 
ligger nå i mer effektiv bruk av eksisterende lokaler. Videre er det startet opp et 
prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. Innen helse og 
omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering av 
Samhandlingsreformen. 
 
Rådmannen mener det er behov for en satsing på nye investeringer og større 
renovering av bygg. Dette for å sikre verdien i bygningsmassen, samt legge til rette 
for økt effektivisering av tjenesteproduksjonen. Kostnadene per ansatt har økt 
betydelig de senere årene, som følge av økte pensjonskostnader. Samtidig er 
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kapitalkostnadene per krone investert, gått ned som følge av et lavt rentenivå. Dette 
tilsier isolert sett at gjennomføring av investeringer som kan bidra til mer effektiv 
tjenesteproduksjon er blitt mer lønnsomt enn tidligere.  
 

Avklaring vedrørende salg av Dyster Eldor foreligger ikke enda. Inntil videre er det 
derfor lagt til grunn tidligere vedtak om stykkvis salg. Ved en eventuell høyere 
salgsinntekt vil dette kunne finansiere nye investeringer og fremtidig låneopptak 
reduseres. 
 

Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er 
følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 
 

Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   
 
Kvalitet 

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 

 Planlegge utbygging av Solberg skole. 

 Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 
 
Helhetlig og utvidet skoledag 

  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 

 
Helse og sosial 
 

Helse og omsorgstjenesteloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 
nye oppgaver og nye muligheter.  

 Effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 
Folkehelseloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold 
til nye oppgaver og nye muligheter. 

 
Demografisk utvikling 

 Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 
 
Forebygge fattigdom 

 Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 
bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier. 
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Tekniske tjenester 

 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier). 
 

 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Medarbeidere/Organisasjon og personal 

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-avtalen. 
 
Økonomi 

 Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom 
strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. 

 Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser, 
herunder implementering av system for mottak av e-faktura fra leverandører. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.  

 Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 

 Ha økt fokus på innkjøp og starte anskaffelse av system for e-handel. 
 
Service og kommunikasjon 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer. 
 

Plan- og utviklingsavdelingen 

 Utarbeide områderegulering for Ås sentrum og gjennom denne prosessen 
forankre en visjon og strategi som sikrer god og målrettet stedsutvikling. 

 Bidra aktivt i næringsutvikling med særlig fokus på utviklingsprosjekter knyttet til 
Campus Ås.  

 Forberede revidering av kommuneplanens arealdel. 

 Følge opp arbeidet med Regional plan for areal og transport. 
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FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER 

- STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2013 
 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 011 Saksnr.:  12/840 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Valgstyret 1/12 29.08.2012 
Kommunestyret 53/12 12.09.2012 
Valgstyret 2/12 07.11.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 17/12 06.11.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 

Valgting ved Stortingsvalget 2013 i Ås kommunes holdes 

 søndag 8. september kl. 16.00 - 20.00 

 mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00 

i følgende lokaler i de forskjellige kretsene 

 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsalen 

 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoajen  

 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsalen 

 05 Kroer   Kroer samfunnshus 

 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aulaen 

 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
(Sign.) 
Trine Christensen 
 

Behandling i Kommunestyret 12.09.2012: 

Votering: Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyret 12.09.2012: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 (2) at det holdes valg også 
søndagen før den offisielle valgdagen. Valget i Ås kommune holdes dermed  
søndag 8. og mandag 9. september 2013. 
 

Behandling i Valgstyret 29.08.2012: 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Vedtak i Valgstyret 29.08.2012: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 (2) at det holdes valg også 
søndagen før den offisielle valgdagen. Valget i Ås kommune holdes dermed  
søndag 8. og mandag 9. september 2013. 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 53/12 12.09.2012 Fastsetting av valgdag 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede (uttalelse) 
Valgstyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Saksutredning og vedtak K-sak 53/12 12.09.2012 Fastsetting av valgdag 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Administrativ valggruppe 
Leder av eiendomsavdelingen 
Stemmestedene 
Politisk sekretariat 
Webredaktør 
 

 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 53/12 12.09.2012 at valgting ved Stortingsvalget 2013 
i Ås kommune skal holdes både søndag 8. og mandag 9. september. 
 
Det holdes ikke kirkevalg før i 2015. Sametingsvalget holdes bare som forhåndsvalg 
og er derfor ikke aktuelt på valgdagene. 
 
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivning.  
 
Valgloven § 9-3 (2) lyder: 

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivning. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av 
medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har 
vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget 
skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21 

 

Åpningstider: 
Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. For øvrig inneholder 
ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetidene, verken søndag eller 
mandag. Åpningstiden kan fastsettes ulikt på de forskjellige valgkretsene, men dette 
anbefales ikke fordi dette kan skape forvirring. Ås kommune har ved tidligere valg 
hatt lik åpningstid i alle valgkretser. 
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Åpningstider for valget 2013 er foreslått tilsvarende som ved sist valg: 

 søndag 8. september kl. 16.00 - 20.00 

 mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00 

 

Valglokaler: 
Valgloven, valgforskriften og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav til at 
det skal benyttes lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn 
og ut uten å måtte be om hjelp. Det stilles også krav om at det skal være god 
tilgjengelighet inne i valglokalet. Andre lokaler skal kun benyttes dersom det 
foreligger særlige grunner, f.eks. hvis det ikke er mulig eller at det vil være 
uforholdsmessig dyrt å gjøre lokalene tilgjengelige for alle velgere, kan andre lokaler 
benyttes.  
 
Etter valget 2011viste evalueringen fra stemmestyrene i kretsene og 
administrasjonen at en ønsket endring av lokaler både når det gjelder Kroer, Åsgård 
og Nordby.  
 
Kroer foreslås flyttet fra Kroer skoles gymsal pga. trafikksikkerhet. 
Åsgård foreslås flyttet fra Åsgård skoles mediatek hovedsakelig pga. trafikksikkerhet 
og fordi det er vanskelig for velgere å finne frem.  
Nordby har i flere år ønsket flytting fra Nordbytun idrettshall fordi det er vanskelig å 
holde oversikt over hvilke garderober som er opptatt som stemmeavlukker, 
tidskrevende å gjøre ommøblering, og fordi tilstøtende lokaler har vært brukt av 
andre. Det er foreslått endringer i disse kretsene.  
 
Følgende lokaler foreslås brukt ved valgting 2013: 
 
 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsalen 

 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoajen  

 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsalen 

 05 Kroer   Kroer samfunnshus 

 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aulaen 

 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 

 
Lokalene reserveres umiddelbart etter at vedtaket er fattet, slik at skolene i god tid 
kan planlegge alternativ undervisning dersom bruk av lokaler kommer i konflikt med 
deres timeplaner og slik at det legges inn i planene at det ikke holdes arrangementer 
i kinosalen valgdagene. Valglokalene reserveres f.o.m. fredag t.o.m. tirsdag slik at 
ordinær arbeidstid kan benyttes til tilkjøring/fjerning av materiell, rigging/rydding og 
vasking. 
 
Saken legges frem for kommunalt råd for funksjonshemmede for uttalelse 
vedrørende valglokalene. 
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Konklusjon: 
Lokalene tilfredsstiller krav om tilgjengelighet for alle velgere. Rådmannen anbefaler 
derfor at foreslåtte lokaler benyttes ved valget 2013, samt at åpningstidene tilsvarer 
tidligere valg.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Kommunestyremedlemmer kan imidlertid ta opp saken iht. bestemmelsen i valgloven 
§ 9-3 (3) om at kommunestyret selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 
kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt 
vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.   
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.



ÅS KOMMUNE 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  FH-sak 18/12 

 

FH-sak 18/12 

MØTEPLAN FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2013 

 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: 033 Saksnr.:  12/2394 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18/12 06.11.2012 
 

 
 

Leders innstilling: 
Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2013 vedtas. 
 

Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Tirsdag 15. januar Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

7 Tirsdag 12. februar Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

11 Tirsdag 12. mars Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

16 Tirsdag 16. april Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

20 Tirsdag 14. mai Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

24 Tirsdag 11. juni Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

 

 

2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Tirsdag 20. august Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

39 Tirsdag 24. september Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

45 Tirsdag 5. november Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

 

 
Ås, 10.10.2012 
 
(Sign.) 
Morten Petterson 
Rådets leder 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 54/12 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 



  FH-sak 18/12 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013, vedtatt 12.09.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Rådets medlemmer (pr. e-post) 
Utvalgssekretær 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 ble vedtatt i K-sak 54/12 
12.09.2012. Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter 
innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Møteplan for 2013 er satt opp etter samme mønster som i 2012. 
 

Kommentarer til møteplan 2013: 
Det gjøres oppmerksom på at det er stortingsvalg i uke 37. Sekretariatet bør ikke 
pålegges arbeid med utsending av sakspapirer eller delta på møter denne uken. 
 
Møtene er lagt utenom skoleferier. 
 
Dersom leder finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, kan 
det holdes ekstra møter utover vedtatt møteplan, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2. 
 

Konklusjon: 
Rådsleder anbefaler at møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2013 
vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
2013. 



  FH-sak 18/12 

VEDLEGG 1 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 
Vedtatt i K-sak 54/12, 12.09.2012. 

 

1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 
Onsdag 16. januar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

5 Onsdag 30. januar Kl. 18.30 Kommunestyre 

7 
Onsdag 13. februar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

9 Onsdag 27. februar Kl. 18.30 Kommunestyre 

11 
Onsdag 13. mars 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Hovedutvalg 

14 Onsdag 3. april Kl. 18.30 Kommunestyre 

16 
Onsdag 17. april 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 18. april Kl. 18.30 Hovedutvalg 

18 Torsdag 2. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

20 
Onsdag 15. mai 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Hovedutvalg 

22 Onsdag 29. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

24 
Onsdag 12. juni 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 13. juni Kl. 18.30 Hovedutvalg 

26 Onsdag 26. juni Kl. 18.30 Kommunestyre 

 

2. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 
Onsdag 21. august 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 22. august Kl. 18.30 Hovedutvalg 

36 Onsdag 4. september Kl. 18.30 Kommunestyre 

39 
Onsdag 25. september 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 26. september Kl. 18.30 Hovedutvalg 

41 Onsdag 9. oktober Kl. 18.30 Kommunestyre 

43 Onsdag 23. oktober Kl. 18.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 
Onsdag 6. november 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg   (budsj.uttal.) 
Formannskap          (budsjett 1.gang) 

Torsdag 7. november Kl. 18.30 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 20. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 

50 Onsdag 11. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 

 


