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Møteplan for formannskapet, planutvalget, kommunestyret mv. 
2022 

 

Ordførerens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget, 
administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet 2022: 
 

 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2022 Nei 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 20.05.2021 
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Reglement for kommunestyret, øvrige utvalgsreglementer og reglement for 
folkevalgtes arbeidskår (Godtgjørelsesreglementet) 

Nei 

Økonomireglement og Årshjul økonomi, Gran kommune Nei 
Norsk kalender 2021 Nei 
Skolerute for Innlandet Nei 
  
 
 

Oppsummering 
Ordføreren legger fram forslag til møteplan for 2022 i samråd med rådmannen, og etter at utkast 
til møteplan er blitt presentert for gruppeledermøtet 06.05.2021. Årshjul økonomi, 
behandlingsfrister i plan og bygningsloven og annet for- og etterarbeid legger viktige føringer for 
møtedatoene. Møteplanen tar utgangspunkt i oppsettet for foregående år, justert for helligdager 
og ferier, men det er lagt inn et møte i formannskapet i etterkant av at forslaget til budsjett og 
økonomiplan har vært lagt ut til høring.  
Det er opp til kommunestyret å vedta innstillingen eller en møteplan med annet oppsett og 
aktivitetsnivå. Dersom kommunestyret ønsker betydelige endringer vil det kunne få formelle og 
praktiske konsekvenser som gjør at saken eventuelt bør utsettes med bestilling av ny 
saksutredning. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Forslaget til møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget 
2022 er utarbeidet i samråd mellom ordføreren og rådmannen. Møteplanen tar utgangspunkt i 
oppsettet fra de siste ti årene, men noen justeringer. Den viktigste endringen fra tidligere, er at det 
langt inn et møte i formannskapet i etterkant av høring av budsjett- og økonomiplan.  
 
Ukedagene og møtetidspunktene er forsøkt tilpasset for- og etterarbeid for politikere og 
administrasjonen, og etterarbeidet mellom behandlingene i formannskapet/planutvalget og 
kommunestyret, i tillegg til selve utvalgsbehandlingen. 
 
Utkastet til møteplan ble presentert for gruppelederne i gruppeledermøtet 06.05.2021, slik at 
gruppelederne kunne komme med synspunkter og stille spørsmål. 
 
Årshjul økonomi: Møteplanen er tilpasset sentrale datoer i kommunens årshjul for økonomi, som 
resultatrapportering, behandling av årsmelding og regnskap, samt budsjett- og økonomiplanprosess.  
 
Det er lagt opp til at årsmelding og regnskap kan behandles i kommunestyremøtet i mai, mens den 
første resultatrapporteringen legges fram til junimøtet. Møtene i formannskapet 22. september og 
27. oktober er forslag til budsjettarbeidsmøter. Møtet 16. juni er budsjettkonferanse for 
formannskapet.  
 
Ny hørings- og vedtaksprosess budsjett- og økonomiplan 
Det er foreslått et ekstra møte i formannskapet den 08.12.2022, for at formannskapet skal kunne 
behandle budsjett- og økonomiplan etter at høringsuttalelsene er kommet inn, og etter at 
partigruppene har fått mulighet til å gjennomgå – og ta stilling til høringsuttalelsene: 
 

 Formannskapet vedtar 10.11.2022 å legge budsjett- og økonomiplan ut går på høring. 

 Høringsperioden for budsjett- og økonomiplan blir 14.11.2022 kl 0800 til 28.11.2022 kl 0800. 
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 Høringsuttalelsene sendes formannskapet og gruppelederne 28.11.2022. 

 Partigruppene får mulighet til å gjennomgå – og ta stilling til høringsuttalelsene, og eventuelt å 
samordne endringsforslag. 

 Formannskapet vedtar 08.12.2022 budsjett- og økonomiplan – innstilling til kommunestyret. 

 Kommunestyret vedtar budsjett- og økonomiplan i møtet 15.12.2022. 
 
Plan - og bygningslovens frister for saksbehandling legger føringer for møtene i planutvalget. Fra og 
med 2016 ble det vedtatt å sette opp ekstramøter i planutvalget på grunn av behandlingsfristene. 
Dette er foreslått videreført. På samme måte som for andre utvalgsmøter, kan utvalgsleder avlyse 
ekstra-møtene i planutvalget hvis det ikke er behov for å gjennomføre dem. 
 
Høytidsdager og ferier: Møteplanen justeres hvert år ut fra helligdager, høytidsdager og tidspunktet 
for høst -, vinter- og påskeferien. 2022 gir følgende føringer: 
Vinterferien i uke 9 (normalt tidspunkt), det vil si fra 28. februar til 6. mars 
Påsken er i uke 15/16, fra onsdag 13. april til mandag 18. april 
Nasjonaldagen er 17. mai 
Kristi Himmelfartsdag er 26. mai 
2. pinsedag er 6. juni 
Høstferien er i uke 41 (nytt tidspunkt fra og med 2020) 
 
Elvelangs 
Forslaget tar hensyn til at arrangementet Elvelangs er planlagt 15. september i 2022. Derfor er 
kommunestyremøtet er lagt til onsdag 14.09.2022, i tråd med etablert praksis. 
 
Temamøter i kommunestyret 
Sammen med utvalgsmøtene er det i ordførerens innstilling foreslått to datoer for 
tema/orienteringsmøter for kommunestyret. Det vil si møter uten behandling av saksutredninger og 
vedtak. Ved behov kan ordføreren omgjøre temamøtene til vedtaksmøter. Dette vil bli vurdert 
dersom antallet saker til kommunestyret blir for omfattende for én møtekveld.  
 
I tråd med etablert praksis, og etter samråd i gruppeledermøtet 06.05.2021, vil temamøtet for 
kommunestyret 20.01.2022 handle om vertskommunesamarbeidene på Hadeland. 
 
Ekstra møter i tillegg til vedtatt møteplan 
Ordfører/utvalgsleder kan sette opp ekstramøter ved behov.  
 
Ordfører vil etter samråd i gruppeledermøtet 06.05.2021 tilrettelegge for at en del av orienteringene 
tilbys i tilknytning til partigruppenes møter, i stedet for at de holdes i kommunestyrets møter. Dette 
vil frigjøre tid til behandlingen av sakslistene. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune, sist endret 17.12.2020, ikrafttredelse 
19.02.2021 
Håndbok for folkevalgte i Gran kommune (Politikerhåndboka), - reglementene for de aktuelle 
utvalgene 
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Eksisterende planer 
Tidspunktet for møteplanvedtaket: Sak om vedtak av politisk møteplan for de aktuelle utvalgene, for 
det påfølgende året, legges normalt fram for behandling i kommunestyremøtet i mai, slik praksis har 
vært etter avtale i gruppeledermøtet våren 2016. Behandlingstidspunktet ble innført på bakgrunn av 
at mange virksomheter fastsetter aktiviteter og møter for neste år, før sommerferien. Å få fastsatt 
møtedatoene for neste år er dessuten viktige for det videre arbeidet med tilrettelegging og 
koordinering for utvalgenes arbeid. 
 
Vedtakstidspunktet i kommunestyremøtet er også viktig for behandlingen av møteplanene for 
ungdomsrådet, eldrerådet og råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, fordi 
kommunestyrets møteplan legger føringer for disse rådene. 
 
Se også punktene økonomi og bemanning. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Den foreslåtte møteplanen innebærer et aktivitetsnivå for politiske møter på nivå med de tre 
foregående kommunestyreperiodene. Satsene for godtgjørelse til folkevalgte i Gran kommune er 
fastsatt som prosentandel av ordførerens årlige godtgjørelse. Møtegodtgjørelsen utbetales per møte, 
i henhold til godtgjørelsesreglementet, kapittel 11 i politikerhåndboka. 
 
Godtgjørelsen er for de politiske utvalgene er per i dag: 
 
 Høy sats per møte Kommunestyret, planutvalget, 

formannskapet, regionrådet – 
interkommunalt politisk råd, 
kontrollutvalget 

kr 1 880 

 Lav sats per møte Administrasjonsutvalget, valgstyret, 
valgutvalget, gruppeledermøtet, rådene 
m.fl. 

kr    940 

 
Godtgjørelse til folkevalgte utgjør hovedandelen av kostnadene til det politiske området. 
Aktivitetsnivået for utvalgsmøter påvirker kostnadsnivået i relativt stor grad.  
 
Utvalgsmøtene medfører også andre typer kostnader, både i administrasjonen og på det politiske 
området, som ikke spesifiseres i denne saksutredningen. De forventede kostnadene innarbeides i 
budsjett og økonomiplan 2021. 
 
Bemanning 
Antallet møter i de politiske utvalgene, og politisk aktivitetsnivå i betydningen antall saker, og 
sakenes omfang og kompleksitet, har stor betydning for hvilke leder-, saksbehandler- og øvrige 
mannskapsressurser som behøves for å forberede saksutredninger og orienteringer, gjennomføre 
møtene med diverse støttefunksjoner, og oppfølgingsarbeid.  
 
I tillegg til selve saksarbeidet og samhandlingen rundt dette innenfor – og mellom 
kommunalsjefområdene, involverer møtegjennomføringen tjenester fra blant annet IKT, Eiendom, 
Kommunikasjon, Innbyggerservice og Kjøkken/kantine. Tidspunktet for møtene, og i hvor stor grad 
utvalgsmøtene samordnes, har mye å si for bruken av de nevnte ressursene. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ordføreren anbefaler at kommunestyret vedtar følgende møteplan for kommunestyret, 
formannskapet, planutvalget, administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet 2022, slik det er lagt 
fram i innstillingen i saken. 
 
Det foreslås samme møtetidspunkter som er blitt praktisert i de siste tre kommunestyreperiodene, 
det vil si at møtene ordinært starter som følger: 

 planutvalget starter kl 0900 

 formannskapet starter kl 0900, men senere hvis det er nødvendig på grunn av møter i 
administrasjonsutvalget og/eller valgstyret i forkant 

 administrasjonsutvalget starter kl 0800 eller kl 0830 – ut fra antall saker/tema 

 kommunestyret starter kl 1700, unntatt juni- og desember-møtene som starter kl 0900 

 gruppeledermøtet starter direkte etter møtet i valgstyret og/eller valgutvalget 
 
Det er opp til kommunestyret å vedta innstillingen eller en møteplan med et annet oppsett og 
aktivitetsnivå. Dersom det foreslås betydelige endringer vil det kunne få formelle og praktiske 
konsekvenser som gjør at saken eventuelt bør utsettes med bestilling av ny saksutredning, blant 
annet for å sikre tilrettelegging for forsvarlig saksforberedelse og tid til oppfølging av vedtak, samt 
nødvendig arbeid mellom møter i planutvalg/formannskap og kommunestyremøter. Det vil også 
eventuelt være nødvendig å avstemme og kontrollere eventuelle endringsforslag mot årshjulet for 
økonomi og reglene i plan og bygningsloven. 
 
Dersom kommunestyret ønsker å forskyve årets siste kommunestyremøte i 2022, anbefaler 
ordføreren at desembermøtet senest avholdes mandag 19.12.2022. Dette for å sikre 
administrasjonens oppfølging av vedtak, innen årsskiftet. 
 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om budsjettkonferansen i juni skal være for 
formannskapet slik det er foreslått, eller for kommunestyret. 
 
I innstilligen er det foreslått to rene temamøter for kommunestyret, møtet 20.01.2022 som 
forbeholdes vertskommunesamarbeidene på Hadeland (VKS), og møtet 25.08.2022. Kommunestyret 
kan vedta å ta flere rene temamøter inn i møteplanen, for eventuelt å gi bedre plass til behandling av 
sakslistene i de ordinære møtene. Ordføreren anbefaler at det i stedet tilrettelegges for å tilby flere 
orienteringer i tilknytning til partienes gruppemøter. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt møteplan publiseres på kommunens hjemmeside. Regionrådets sekretariat og de andre 
Hadelandskommunene får tilsendt melding om vedtaket. Kontrollutvalget samt øvrige råd og utvalg 
blir informert via rådenes utvalgssekretærer og lederne for rådene, slik at deres møteplaner kan 
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tilpasses møteplan for kommunestyret, formannskapet og planutvalget, og til Årshjulet for økonomi. 
Vedtaket blir sendt til kommunestyrets faste representanter og vararepresentanter.  
 
Gruppelederne gjør vedtatt møteplan kjent i sine partigrupper. 
 

 
Dato: 11. mai 2021 
Godkjent av ordføreren 
 
 


