
 
   

 
Datosammenfald mellem BIU og TMU-møder i 2022 

Problemstilling 

Møderne for Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integra-

tionsudvalget afholdes på mandage. TMU-møderne afholdes i tidsrum-

met kl. 15-19 og BIU-møderne kl. 16-19.  

 

Mødeplanerne for de to udvalg har en sådan grad af sammenfald, at der 

kun er tre af BIUs møder, hvor der ikke også er et TMU-møde, hhv. 1. fe-

bruar, 2. maj og 12. december. 

 

Løsning 

Mødeplanerne for 2022 er vedtaget i efteråret i begge udvalg. Kutymen 

for alle udvalg er, at de på deres konstituerende møder i januar endeligt 

vedtager mødeplanerne for 2022. 

 

Tabel 1 oplister herunder forslag til løsninger på datosammenfald for 

BIU-møderne og TMU-møderne i 2022.  

 

Tabel 1. Overblik over BIU-møder med datosammenfald ift. TMU-mø-

derne samt forslag til løs 

Dato Møde Forslag til ændring 

10. januar Konstituerende møder for begge ud-

valg. 

Fastholde begge 

møder: TMU fra kl. 

15 og BIU fra kl. 16. 

31. januar BIU Velkomstseminar og TMU-

møde. 

Begge møder fast-

holdes. 

7. februar BIU-møde og TMU-møde. TMU aflyser møde.  

28. februar BIU budgetseminar og TMU Budget-

seminar. 

Begge møder fast-

holdes. TMU starter 

den 28. februar kl. 

15 og har hel semi-

nardag 1. marts 

14. marts BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

TMU flytter møde-

tidspunkt til kl. 14-17 

og BIU flytter møde-

tidspunkt til kl. 17-

19. 

4. april BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

BIU-møde flyttes til 

tirsdag den 19. april. 
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30.  maj BIU-mødet kan flyttes til 23. maj. BIU-møde flyttes til 

mandag den 23. 

maj. 

13. juni BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

BIU-møde flyttes til 

20. juni og flytter 

mødetidspunkt til kl. 

17-19.  

20. juni TMU-udvalgsmøde TMU flytter møde-

tidspunkt til 14-17 

22. august BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

TMU flytter møde-

tidspunkt til kl. 14-17 

og BIU flytter til kl. 

17-19. 

19. sep-

tember 

BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

BIU-mødet flyttes til 

mandag den 

26.  september 

31. oktober BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

BIU-møde flyttes til 

mandag den 24. ok-

tober.  

21. novem-

ber 

BIU-udvalgsmøde og TMU-udvalgs-

møde. 

TMU-møde flyttes 

til mandag den 14. 

november. 

 

Videre proces 

Såfremt de foreslåede ændringerne i de to mødeplaner godkendes, vil 

de to udvalgssekretariater sørge for at udsende opdaterede mødeind-

kaldelser i Outlook. Ved eventuelt behov forelægges revideret møde-

plan på et kommende møde. 

 


