Rådmandsindstilling: Flagning ved MSOs bygninger
Den 21. august 2018, Strategi & Udvikling

Baggrund:
Der er fra magistratsafdelingerne rejst spørgsmål om, hvorvidt der også skal flages fra decentrale, kommunale institutioner, når der flages fra rådhuset, fx i forbindelse med dødsfald i kongehuset – aktualiseret
af Prins Henriks død i vinter.

Kommunikation:
Rådmandens/Chefteamets beslutning kommunikeres ud via Det Faglige Hjørne og MSO-Portalen.

Borgmesterens Afdeling har drøftet sagen og er nået frem til, at det er op til den enkelte magistratsafdeling
at beslutte, hvorvidt der er behov for udmelding af retningslinjer til de decentrale institutioner omkring flagning.
Det følgende er et forslag til, hvordan MSO håndterer flagnings-reglementet.

Beslutninger:
•

At lokalcentre, plejehjem og øvrige institutioner i MSO opfordres til at følge de retningslinjer for
flagning, der gælder for rådhuset, i det omfang det giver mening for dem lokalt – se vedlagte
oversigt (dog undtaget de begivenheder, der er markeret med *).

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

x

Lukket indstilling

•

At institutionerne i øvrigt opfordres til at bruge dannebrog så meget som muligt – ved runde fødselsdage og andre lokale festdage, samt ved dødsfald.

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:

•

At institutionerne opfordres til evt. at entrere med frivillige omkring hejsning/nedtagning af flaget.

Ansvarlig leder/afdeling: Sekretariatet, Søren H. Jensen
Deltager på mødet: Søren H. Jensen

Effekt og målopfølgning:
Ingen målopfølgning, da flagnings-spørgsmålet er en opfordring/vejledning til institutionerne.

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Direkte udgifter (Angiv kr.)
Implementering:
Ingen implementering – da flagnings-spørgsmålet er en opfordring/vejledning til institutionerne.

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

Referat:
Chefteamet besluttede
•

At lokalcentre, plejehjem og øvrige institutioner i MSO opfordres til at følge de retningslinjer for flagning, der gælder for rådhuset, i det omfang det giver mening for
dem lokalt – se vedlagte oversigt (dog undtaget de begivenheder, der er markeret med *).

•

At institutionerne i øvrigt opfordres til at bruge dannebrog så meget som muligt – ved runde fødselsdage og andre lokale festdage, samt ved dødsfald.

•

At institutionerne opfordres til evt. at entrere med frivillige omkring hejsning/nedtagning af flaget.

Oversigten justeres til som drøftet og der kommunikeres ud som nævnt i indstillingen.

