
Besvarelse af 10-dages forespørgsel af 13. marts 2020 fra Enheds-
listen og Radikale Venstre 

Keld Hvalsø, Enhedslisten, og Ouafa Rian, Radikale Venstre, har den 13. 
marts 2020 som en 10-dages forespørgsel, jf. styrelsesvedtægtens § 12, stk. 
3, stillet følgende spørgsmål til Borgmesterens Afdeling: 

1. ”Er kommunalt ansatte eller valgte, der kan have privatøkonomiske
(selskabs-) relationer til personer, der får sager behandlet i forvaltnin-
gerne, forpligtede til at gøre opmærksom på sådanne relationer mhp
habilitetsvurdering?”

2. ”Er borgmesterens afdeling forpligtet til, når man gøres opmærksom
på sådanne relationer at iværksætte habilittsundersøgelse?”

2. Besvarelse

Spørgsmål 1: Er kommunalt ansatte eller byrådsmedlemmer, der kan have 
privatøkonomiske (selskabs-)relationer til personer, der får sager behandlet i 
Aarhus Kommune, forpligtede til at gøre opmærksom på sådanne relationer 
mhp. habilitetsvurdering? 

Det er det enkelte byrådsmedlem, der selv skal gøre opmærksom på eventu-
elle udfordringer vedrørende habilitet. 

I forhold til rådmænd og borgmesteren er det i første omgang den enkelte 
magistratsafdeling, der vurderer, om der foreligger inhabilitet. 

Hvis et byrådsmedlem deltager i et selskab, og dette har relevans for habilite-
ten i forbindelse med en konkret sag, skal det oplyses. Hvis det ingen relevans 
har, skal det ikke oplyses. 

Spørgsmål 2: Er Borgmesterens Afdeling forpligtet til at iværksætte habilitets-
undersøgelse, hvis forvaltningen bliver opmærksom på en sag med habilitets-
udfordringer? 

Det følger af Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt, at Borgmesterens Afdeling 
har et almindeligt tilsyn med den kommunale forvaltning, herunder også andre 
magistratsafdelinger. 

Der gælder ikke efter lovgivningen særlige krav til, hvorledes Borgmesterens 
Afdelings tilsyn skal føres, og det er således et konkret skøn fra Borgmeste-
rens Afdeling i den enkelte sag, der afgør, om – og i bekræftende fald hvordan 
– tilsynskompetencen skal udøves.
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Hvis Borgmesterens Afdeling eller en anden magistratsafdeling bliver op-
mærksomme på en udfordring omkring habilitet, skal sagen nærmere oplyses 
og evt. vurderes, og sædvanligvis vil det være Juridisk Afdeling, der vurderer 
spørgsmålet.  

I sidste ende vil det være byrådet eller det enkelte udvalg, der afgør om et 
byrådsmedlem er inhabil i forbindelse med behandlingen af en sag under et 
byrådsmøde eller et udvalgsmøde. 

Jacob Bundsgaard 
 / 

 Niels Højberg 




