VEAS - TIDSLINJE FOR VEDTAK I OMDANNINGSSAK

Januar
22.1. møte i eierutvalget Bærum

orientering om foreslått struktur

Februar
7.2.
styremøte VEAS
8.2.
samtale med rådsleder
11.2. møte med Oslo MOS

orientering om saken og mulighet for styrets innspill
orientering av rådsleder om saken og videre fremdrift
orientering om foreslått struktur og fremdrift

28.2.

utsendelse styresaker VEAS

før møtet i mars

Mars
7.3.
8.3.

styremøte VEAS
utsendelse rådssaker VEAS

1. gangs behandling av selve saken med vedtak
før møtet i mars

11.3.

møte med eierutvalg Asker

orientering om saken og videre fremdrift

21.3.

rådsmøte VEAS

1. gangs behandling av saken med vedtak

28.3.

utsendelse styresaker VEAS

før møtet i april

April
4.4.

x-ord styremøte VEAS

vedtak om omdanning av VEAS, ny selskapsform,
konsernstruktur, aksjonæravtale, vedtekter i alle selskaper,
kostnader (skatt, tinglysning, rådgivning), fremdrift

9.4.
9.4.

kommunestyremøte Asker
møte eierutvalget Bærum

orientering om omdanningssaken
orientering om omdanningssaken

11.4. utsendelse rådssaker VEAS

før møtet i april

24.4. møte formannskap Bærum
25.4. x-ord rådsmøte VEAS

orientering om omdanningen
vedtak om omdanning med anmodning om vedtak hos
eierkommunene

24. eller 26.4. intern høring Oslo
29.4.
30.4.

alle byrådsavd skal avgi uttalelse før politisk behandling
(NOE/FIN)
møte med politisk ledelse Oslo orientering om omdanningssaken
møte formannskapet Asker

Mai
7.5.
8.5.

møte formannskapet Bærum
innlevere til byrådsktr Oslo

frist for innmelding av saken til byrådet

14.5.
16.5.

møte formannskapet Asker
offentlig høring i Oslo

frist for å legge ut saken til offentlig innsyn

21.5.

møte formannskapet Bærum

21.5.
23.5.

møte kommunestyret Asker
Byrådet avgir saken til bystyret i Oslo

Juni
4.6.
4.6.

møte eierutvalget Bærum
møte formannskapet Asker

behandle omdanningssaken
behandle omdanningssaken

6.6.
6.6.

møte h-utv. Bærum
møte finanskomitéen Oslo

behandle omdanningssaken
uttalelse om omdanningssaken (innstilling til bystyret)

[7.6.

styremøte VEAS

(for sent å saksbehandle omdanningssaken her)]

11.6.
12.6.

kommunestyremøte Asker
møte formannskapet Bærum

vedtak om omdanning
siste mulighet for vedtak før kommunestyremøtet

19.6.
19.6.

kommunestyremøte Bærum
bystyremøte Oslo

vedtak om omdanning
vedtak om omdanning

September
17.9. 1. møte formannskapet Asker
24.9. 1. kommunestyremøte Asker
Oktober
15.10. 1. møte i formannskap Bærum
23.10. 1. kommunestyremøte Bærum

