Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2015/1819
033
Svanhild Lind

Saksgang

Møtedato

Eldrerådet
Levekårsutvalget
Plan og eiendomsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

30.05.2018
30.05.2018
29.05.2018
07.06.2018
20.06.2018

Møteplan 2. halvår 2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Møteplan for 2. halvår 2018:
Utvalg / Måned
Kommunestyre

August

September
18.09

Oktober
31.10

November

06.09

18.10

29.11

28.08

09.10

13.11

29.08
29.08
28.08

10.10
10.10
09.10

14.11
14.11
13.11

Formannskap *)
Plan- og
eiendomsutvalg
Levekårsutvalg
Eldreråd
Råd for likestilling
av
funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalg

30.08

Desember
19.12

15.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2018 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.

Bakgrunn for saken:
Møteplan for 2. halvår 2018 skal vedtas av Eldrerådet, Råd for likestilling av
funksjonshemmede, Levekårsutvalget, Plan og eiendomsutvalget, Formannskapet og
Kommunestyret.
Vurdering:
Rådmannen har sett møtene i Levekårsutvalget, Plan og eiendomsutvalget, Formannskapet
og Kommunestyret under ett. Fargene i oversikten viser sammenhengen mellom møtene.
Det er også planlagt tid til interne møter og administrasjonens saksforberedelser i henhold til
denne planen. Videre er det tatt hensyn til møter der saker skal legges ut offentlig og/eller
legges ut til høring før vedtak fattes. Flytting av møtedatoer etter at denne møteplanen er
vedtatt får derfor store konsekvenser og bør unngås. Møteplanen tar også hensyn til møter i
Eldrerådet og i Råd for likestilling av funksjonshemmede.
Politisk sekretariat møter ordfører og drøfter sakslister og prioritering av saker. Ordfører
avgjør hvilke saker som skal behandles og når. Møtetidspunktene avgjøres i samråd med
ordfører før innkallingen sendes, med unntak av Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør også om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.
I forslaget er det tatt hensyn til:
Møter i Salten regionråd: 20.-21.09 og 21.11.
Møter i Arbeidsutvalget, Salten regionråd: 31.08 og 26.10
Skoleruten: Høstferie 4.-6. oktober, fri 17. november, siste skoledag 21. desember.
Rådmannens forslag til budsjett for 2019 framlegges 2. november til de politiske utvalgene.
Konklusjon:
Møteplan for 2. halvår 2018 vedtas som forslaget.

