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Sagsresumé
Styrelseslovens § 8 foreskriver, at ”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor
ordinære møder skal afholdes. Beslutning herom offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår
på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen, og Kommunalbestyrelsen har pligt til, at
orientere Naalakkersuisut herom.”
Nærværende politisk mødekalender 2020 er gældende fra januar til og med december 2020.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:
- at Udvalg for Børn og Familie godkender den politiske mødekalender for 2020
Sagsfremstilling
Styrelseslovens § 8 foreskriver, at ”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor
ordinære møder skal afholdes. Beslutning herom offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår
på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen, og kommunalbestyrelsen har pligt til, at
orientere Naalakkersuisut herom”.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Nærværende politisk mødekalender for 2020 er gældende fra januar til og med december 2020.
Politisk Sekretariat har placeret Udvalg for Børn og families møder under hensynstagen til møder i
de andre stående udvalg, Udvalg for Økonomi og Erhverv, Kommunalbestyrelsen samt ferier og
helligdage. Derudover er der taget hensyn til de administrative deadlines, så sagerne får den
kortest mulige behandlingstid.
Der stilles forslag om, at Udvalg for Børn og Families ordinære møder afholdes om torsdage kl.
16.00. Der afholdes ordinære møder otte gange, fordelt over hele året. .
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
De politiske møder afholdes for de i budgettet fastsatte midler hertil, herunder rejser, vederlag,
personaleressourcer med videre.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
Det videre forløb
Den Politisk mødekalender for 2020 vil blive fremsendt til Naalakkersuisut. (Bilag 1)
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation

Den politiske mødekalender for 2020 (bilag 1) offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvor
også mødernes dagsordener og referater vil blive offentliggjort. Den politiske mødekalender vil
desuden være tilgængelig på kommunens kommune- og filialkontorer
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
1. Forslag til politisk mødekalender for 2020

