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NOTAT 

Til forvaltningerne 
 
 
Indledende høring om mødeplan 2018 
 
 
1. Høring i forvaltningerne 
BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til mødeplan for 2018, vedlagt som 
bilag 1.  
 
I mødeplanen er der markeret en periode op til hvert møde i 
Borgerrepræsentationen (BR), hvori placeringen af et fagudvalgsmøde 
vil give en politisk proces på 4 uger frem mod BR.  
 
Den markerede perioden indeholder de dage, som fagudvalgene 
traditionelt benytter, dvs. onsdag  mandag.  
 
Forudsætningerne for mødeplanen 2018 er beskrevet nedenfor i afsnit 
3. 
 
BR-Sekr. skal bede om forvaltningerne melde tilbage, hvilke dage for 
hver af de angivne BR-processer de respektive udvalg ønsker et møde.  
 
Herudover kan fagudvalgene placere yderligere møder, men disse vil 
have ikke en politisk proces på 4 uger.  
 
Svar udbedes senest onsdag den 15. marts 2017 til Søren Buskbjerg 
Sneftrup på f27r@okf.kk.dk   
 
Denne indledende høring foretages med henblik på et endeligt udkast, 
der forelægges Gruppeformandskredsen på deres møde den 5. maj 
2017.  
 

 
2. Baggrund 
 
Udkastet til BR og Økonomiudvalgets (ØU) mødeplan 2017 blev 
sendt til orientering i forvaltningerne ultimo juni 2016 med henblik 
på, at fagudvalgenes mødekalender kunne tilrettelægges herefter.  
 
Efterfølgende var Økonomiforvaltningen (ØKF) i omfattende dialog 
med Teknik- og Miljøforvaltningen for at forsøge at imødekomme 
ønsket om 14 dages sagsbehandling mellem møde i fagudvalg og ØU 
og ØU og BR.  
 
Konklusionen var imidlertid, at det ikke med de nuværende 
forudsætninger for udarbejdelse af mødeplanen for ØU og BR fuldt ud 
var muligt at imødekomme ønsket i 2017. 
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Ved behandling af BRs mødeplan for 2017 afgav et samlet BR den 13. 
oktober 2017 følgende protokolbemærkning:  
 

- og bevillingssager behandles i et fast track, 
så sagerne kun undtagelsesvis er mere end fire uger fra behandling i 

 
 
BR-Sekr. udarbejde på den baggrund en indstilling til 
Gruppeformandskredsen, der opsummerede de præmisser for BRs 
mødekalender, som hidtil har været de bærende hensyn ved 
planlægning af mødeplan for denne. Se bilag 2. 
 
Gruppeformandskredsen drøftede indstillingen på sit møde den 18. 
november 2016.  
 
Gruppeformandskredsen afgav i den forbindelse følgende 
protokolbemærkning, hvor de pålagde BR-Sekr.: 
 
"at udarbejde udkast til en samlet mødeplan for 
Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget samt i den forbindelse 
angive mulige placeringer af fagudvalgsmøder.  
 
I arbejdet skal der tages højde for de i indstillingen skitserede 
præmisser dog således, at sekretariatet kan fravige præmisserne i det 
omfang, det ikke er muligt at indfri servicemåltallet på 4 uger fra 
behandling i fagudvalget til behandling i Borgerrepræsentationen ved 
plan- og bevillingssager.  
 
Gruppeformandskredsen vil få forelagt udkastet på dets møde i 
gruppeformandskredsen den 28. april 2017. Det skal af udkastet 
fremgå, hvis det har været nødvendigt at fravige de i indstillingen 
skitserede præmisser." 
 
På den baggrund har BR-Sekr. udarbejdet vedlagte udkast til 
mødeplan for 2018 med de forudsætninger som beskrevet nedenfor.  
 
 
3. Forudsætninger for udkast til mødeplan 2018 
 
I udkastet til BRs mødeplan for 2018 er der indlagt i alt 16 BR-møder, 
som består af henholdsvis 13 ordinære BR-møder, 1. og 2. behandling 
af budgettet samt nytårskuren. I alt 16 BR-møder.  
 
Det er 3 ordinære BR-møder mere end i mødeplanen for 2017.  
 
Ved 8 ordinære BR-møder samt 1. og 2. behandlingen af budgettet er 
det i 2018 muligt at fastlægge en proces, hvor der fra fagudvalgets 
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møde til behandling i BR maksimalt går 4 uger, eksklusiv selve BR-
dagen. Det svarer, alt efter hvor fagudvalgets møder placeres i det 
markerede område, til en politisk proces på mellem 23 og 28 dage fra 
mødet i fagudvalget til møde i BR, begge mødedage eksklusiv. 
 
I forbindelse med hvert BR-møde er der markeret en periode, der 
dækker alle fagudvalgs typiske mødedage, dvs. onsdag til mandag.  
 
Placeres fagudvalgets møde i det markerede tidsrum, kan ønsket om 4 
uger fra behandling i fagudvalg til behandling i BR som udgangspunkt 
imødekommes.  
 
Et vilkår for den hurtige proces er, at fagudvalgets endelige 
mødeprotokol publiceres hurtigst muligt efter mødets afholdelse.  
 
Det er endvidere en forudsætning, at ØKF har haft tilstrækkelig 
mulighed for at vurdere konsekvenser af eventuelle ændringer i sagen, 
hvis den har ændret karakter efter dagsordenens udsendelse. 
 
Det vil for eksempel gøre sig gældende i sager, hvor fagudvalget 
vedtager et kompliceret ændringsforslag, som fra ØKF side kræver 
yderligere undersøgelse mv. for, at det er fagligt forsvarligt, at sagen 
forelægges ØU til beslutning. Det kan betyde, at sagen må afvente 
næstkommende BR-proces, der typisk vil ligge 8-10 uger i fremtiden 
på grund af, at der som udgangspunkt er ca. 1 BR møde om måneden.  
 
Det bemærkes, at der i den endelige mødeplan indsættes flere ØU-
møder end de, der fremgår af vedhæftede mødeplansudkast. De 
yderligere ØU-møder vil især være af hensyn til budget- og 
regnskabsprocessen. Sager fra fagudvalg til disse møder vil ikke give 
mulighed for yderligere 4-ugers processer.  
 
 
4. Processer i 2018 der kræver særlig opmærksomhed: 
 
Traditionelt har der på 1. og 2. behandling af budgettet (foreløbigt 
planlagt til den 31. august 2018 samt 5. oktober 2018) ikke været 
behandlet andre sager end de, der har en direkte sammenhæng med 
budgettet.  
 
Ved 4 ordinære BR-møder er det ikke muligt at opnå en 4 ugers 
proces mellem behandling i fagudvalg og BR på grund af helligdage 
og ferieperioder.  
 
Det bemærkes, at friholdelsen af ferieperioder, med undtagelse af 
sommerferien, alene medfører en proces på 5 uger fra behandling i 
fagudvalg til behandling  
  



 Side 4 af 4 

Ferieperioderne er forsøgt friholdt under hensyn til, at størstedelen af 
BR-medlemmer ikke er fuldtidspolitikere, og derfor er der som 
udgangspunkt ikke hverken møder eller forberedelsestid i 
ferieperioder. Det er desuden friholdt under hensyn til, at 
medarbejdere kan afspadsere i de pågældende ferieperioder.  
 
Følgende møder kræver særlig opmærksomhed: 
 

 BR 1: 4 ugers proces kræver, at fagudvalg udsender 
dagsorden før jul. Den markerede periode kan ikke skubbes af 
hensyn til politikernes deltagelse i KØF i uge 2. 

 BR 2: Ved friholdelse af uge 7 har sagerne politisk proces på 
5 uger fra fagudvalg til BR.  

 BR 4: På grund af påskens placering har sagerne en politisk 
proces på 5 uger fra fagudvalg til BR. 

 BR 1. budget: 4 ugers proces vil kræve, at udsendelse af 
dagsorden til fagudvalg sker ultimo juli afhængig af 
forvaltningernes sædvanlige proces.  

 BR 2. budget: 4 ugers proces vil kræve, at udvalgsmøderne 
ligger henover budgetforhandlingerne i uge 36 og 37.   

 BR 11: Ved friholdelse af uge 42 har sagerne en politisk 
proces på 5 uger fra fagudvalg til BR. 

 
Der gøres endelig opmærksom på, at 2018 er første år efter 
kommunalvalg. Der er tradition for, at det nye BR har tre studieture 
det første år af 3,5 dags varighed fra mandag til torsdag formiddag, 
hvorfor der i de dage ikke skal være politiske møder.  
 
Der er indtil videre planlagt studietur i uge 20 (14.-17. maj) og uge 45 
(5.-8. november). Den 3. studietur er endnu ikke endeligt fastlagt. 
 
Der tages forbehold for placeringen af Folkemødet 2018, hvor 
afholdelsen fra 14.-17. juni 2018 ikke er endeligt bekræftet.  
 
 
  
 





 

 
Til Økonomiforvaltningen 
 
 
Svar på indledende høring om mødeplan 2018 
 
Økonomiforvaltningen har den 10. februar 2017 sendt forslag til mødeplan 
2018 i høring i forvaltningerne.  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået forslaget, herunder forholdt 
sig til en eventuel placering af møder i Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til 
placering af Teknik- og Miljøudvalgets møder kan ses af tabel 1 på side 2. 
Forslagene er markeret med fed. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer til udkast til mødeplan 
2018 
Teknik- og Miljøforvaltningen har følgende forslag til ændringer til det 
udkast til mødeplan 2018, som Økonomiforvaltningen har lagt frem.  
 

1. At BR-mødet den 1. februar 2018 rykkes til den 8. februar 2018. 
2. At TMU-mødet forud for BR-mødet den 1. marts 2018 afholdes den 

5. februar 2018. 
3. At TMU-mødet forud for BR-mødet den 1. november 2018 afholdes 

den 8. oktober 2018. 
 
ad. 1) BR-møde den 1. februar 2018 rykkes til den 8. februar 2018 
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår: 

 at BR-mødet den 1. februar 2018 rykkes til den 8. februar 2018 
med deraf følgende TMU-møde den 15. januar 2018 og ØU-møde 
den 30. januar 2018. 

 
Begrundelse: 
Såfremt der afholdes BR-møde den 1. februar 2018, betyder det, at TMU-
mødet skal afholdes den 8. januar 2018. Da dagsordenen til TMU-møderne 
udsendes 10 dage før mødedagen, vil det indebære, at den skal udsendes 
den 29. december 2017. Dagsordenen bliver altså udsendt, inden det nye 
udvalg formelt er konstitueret.  
 
Partigrupperne afholder vanligvis gruppemøde om mandagen, hvor de bl.a. 
drøfter dagsordnerne for de kommende udvalgsmøder. Eftersom mandag 
den 1. januar 2018 er nytårsdag, bliver der ikke afholdt gruppemøde, og 
grupperne har derfor ikke lejlighed til at drøfte dagsordenen til mødet. 
 
Øvrige bemærkninger: 
Økonomiforvaltningen har i høringsmaterialet anført, at det første BR-møde 
ikke kan rykkes af hensyn til politikernes deltagelse i KØF. Der er to udvalg, 
som vil blive påvirket af en flytning af ØU- og BR-møderne til hhv. den 30. 
januar og 8. februar 2018. Det er Sundheds- og Omsorgskudvalget og 
Kultur- og Fritidsudvalget, som begge holder møde torsdag.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplyst, at de først påregner at 
afholde udvalgsmøde sidst i januar, og at det derfor ikke vil være et 
problem, hvis ØU og BR-møderne rykkes.  

14-03-2017 
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Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at deres mødeplan først bliver 
fastlagt efter sommerferien 2017, og at den bliver koordineret med 
Sundheds- og Omsorgsudvalget, da de to udvalg deler mødedag. Dog ser de 
ikke umiddelbart nogle problemer i et forslag om, at det første BR-møde 
rykkes til den 8. februar, selvom det vil forhindre placeringen af et KFF-
møde den 11. januar 2018. 
 
ad 2) BR-møde den 1. marts 2018 
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår: 

 at TMU-mødet afholdes den 5. februar 2018 og ikke den 29. januar 
2018, som ØKF foreslår.  

 
Begrundelse: 
Hvis TMU-mødet afholdes den 5. februar 2018 vil den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid være på 4 uger.  
 
ad 3) BR-mødet den 1. november 
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår: 

 at TMU-mødet afholdes den 8. oktober 2018 og ikke den 1. oktober 
2018, som ØKF foreslår.  

 
Begrundelse: 
Hvis TMU-mødet afholdes den 8. oktober 2018 vil den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid være på 4 uger.  
 

Tabel 1. Forslag til placering af TMU-møder 2018 ift. BR* 
TMU  Forventet 

behandling i ØU 
Forventet 
behandling i BR 

Uger TMF bemærkninger 

18. december 9. januar 18. januar 
Nytårskur 

5  

(8. januar ) 
 
15. januar** 

23. januar 
ØU-seminar 
30. januar 

1. februar 
 
8. februar 

- 
 
4 

 
 
Forslag til ændring 

(29. januar) 
5. februar** 

20. februar 1. marts 5 
4 

 
Forslag til ændring 

26. februar  13. marts 22. marts 4 OK 
19. marts 10. april 19. april 5 OK 
9. april 24. april 3. maj 4 OK 
7. maj 22. maj 31. maj 4 OK 
28. maj 12. juni 21. juni 4 OK 
11./18. juni 14. august 23. august - Sommerferie 
6. august 21. august 

ØU-seminar 
30. august*  
1. budget 

4 OK 

27. august 11. september 20. september 4 OK 
10. september 25. september 4. oktober 

2. budget 
4 OK 

17. september 2. oktober 11. oktober 4 OK 
(1. oktober) 
8. oktober** 

23. oktober 1. november 5 
4 

 
Forslag til ændring 

29. oktober 13. november 22. november 4 OK 
19. november 4.december 13. december 4 OK 
* Det skal bemærkes, at ovenstående forslag til placering af TMU-møder ikke er 
udtømmende. Der må derfor forventes at blive planlagt yderligere TMU-møder.  
** De med rødt markerede datoer er TMF-forslag til placering af møder, som 

.  








