
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune 
 
 
 

KAPITEL I  
Byrådet 

 
§ 1  Aarhus Byråd består af 31 medlemmer. 

 
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester. 
 

§ 2  De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets  
forretningsorden (herefter: forretningsordenen), jf. § 2 i lov om kommunernes styrelse (herefter: styrelsesloven). 

 
 
 

KAPITEL II  
Borgmesteren 
 
§ 3  De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. 

styrelseslovens § 8 og § 30. 
 

§ 4  Borgmesteren fordeler sagerne til de respektive magistratsafdelinger i overensstemmelse med styrelsesvedtægtens regler 
og påser, at sagerne fremmes mest muligt. 
 
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af byrådet, forelægges dette  
med eventuelle erklæringer, og påser, at enhver under en rådmand, særlig bestyrelse eller udvalg  
hørende sag sendes til vedkommende forinden sagens behandling i byrådet. 
 
Stk. 3. Borgmesterens erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske,  
overordnede planlægningsmæssige eller almindelige administrative forhold, forinden spørgsmålet  
forelægges Magistraten til beslutning eller udfærdigelse af indstilling til byrådet. 
 
Stk. 4. Magistratsafdelingerne har pligt til - på begæring - at meddele borgmesteren oplysninger om sager, der er underlagt 
dem, herunder om sagernes ekspedition. 
 
Stk. 5. Borgmesteren kan indbringe enhver sag, der vedrører kommunen, for Magistraten. 

 
 

KAPITEL III  
Magistraten  

 
§ 5 Borgmesteren og fem rådmænd vælges som medlemmerne af Magistraten af byrådet på det konstituerende møde ved et 

samlet forholdstalsvalg efter reglerne i styrelsesloven § 65, stk. 5. Styrelseslovens  
§ 65, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 2. Umiddelbart efter at valg af rådmænd har fundet sted, udpeger hver af de valggrupper inden for byrådet, der har 
fået valgt en eller flere rådmænd, en stedfortræder for hver enkelt af de af gruppen valgte rådmænd. 
 
Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af byrådets konstituerende møde afholder Magistraten et konstituerende møde, hvori de 
valgte rådmænd i den orden, hvori de er valgt, bestemmer, hvilken magistratsafdeling de ønsker at forestå, bortset fra 
Borgmesterens Afdeling. 
  

§ 6  Borgmesteren er formand for Magistraten og fører forsædet i dets møder. 



 
Stk. 2. I formandens midlertidige forfald fungerer den af viceborgmestrene, som måtte være medlem af Magistraten, som 
dennes formand. Er begge viceborgmestre medlemmer af Magistraten, går 1. viceborgmester forud. Er ingen af 
viceborgmestrene medlemmer af Magistraten, fungerer den rådmand, der i længst åremål har haft sæde i Magistraten 
som formand. Står flere lige i denne henseende, fungerer den af dem, der er ældst af år. 
 
Stk. 3. Strækker formandens forfald sig over længere tid end 1 måned, udpeger den byrådsgruppe, som borgmesteren 
slutter sig til, et medlem til at indtræde i Magistraten, indtil borgmesteren på ny kan overtage sit hverv. 
 
Stk. 4. Når en rådmand afgår ved døden, fritages for rådmandshvervet eller udtræder af byrådet,  
besættes den ledigblevne plads af den valggruppe inden for byrådet, der har indvalgt den pågældende rådmand. 
 
Stk. 5. Stedfortræderen for en rådmand overtager dennes hverv, såfremt den pågældende rådmand får forfald, der 
strækker sig over længere tid end 1 måned. Derimod tiltræder han ikke under rådmandens kortere forfald, medmindre 
byrådet skønner det nødvendigt. 
 
Stk. 6. Magistraten er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Sagerne  
afgøres i møder af den samlede magistrat ved simpel stemmeflerhed, dog således at formandens stemme gør udslaget i 
tilfælde af stemmelighed. Ethvert medlem af Magistraten kan forelægge de ham særligt overdragne sager for Magistraten 
og forlange enhver af dennes beslutninger forelagt byrådet til afgørelse. 
 
Stk. 7. Ethvert medlem af Magistraten kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der 
skal fremsendes til byrådet, kræve, at dette samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem 
kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 
 

§ 7 Magistraten forbereder de sager, der forelægges byrådet, og udfører byrådets beslutninger, ligesom den  
 har den øvrige udøvende myndighed i kommunens anliggender, for så vidt den umiddelbare forvaltning  
 af enkelte grene af disse ikke er henlagt til særlige udvalg eller kommissioner. 

 
Stk. 2. Magistraten har over for byrådet ansvaret for, at ethvert beløb, der passerer til indtægt eller udgift ved kommunens 
kasse, er bogført i kommunens regnskaber, og at beløbet har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning. Findes 
en regning ikke skikket til anvisning, forelægges spørgsmålet for byrådet. 
 
Stk. 3. Magistraten kontrollerer, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig 
beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke. 
 

§ 8  I  overensstemmelse med nedenstående fordel ing  er  den under  Magis t raten hørende umiddelb are 
forvaltning af kommunens anliggender henlagt til de enkelte magistratsmedlemmer til udførelse på  
disses eget ansvar inden for rammerne af de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig 
beslutning bevilgede beløb i forbindelse med byrådets øvrige beslutninger og i overensstemmelse med reglementer m.v., 
der er fastsat af byrådet. 

 
Borgmesterens Afdeling 
 
Herunder hører: 

» Sekretariatsopgaver for byrådet, Magistraten og borgmester  
» Repræsentative opgaver og generel information  
» Rådgivning af magistratsafdelingerne  
» Almindeligt tilsyn med kommunens forvaltning  
» Kommunens økonomi og overordnede fysiske planlægning  
» Kommunens overordnede juridiske funktion  
» Kommunens overordnede løn- og personalefunktion  
» Kommunens erhvervspolitiske aktiviteter  
» Kommunens it-strategi og organisation  
» Kommunens tværgående udvikling og koordinering, herunder af integrationsindsatsen  
  

 
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, der forestås af en rådmand 



 
Herunder hører: 

» Rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer  
» Sociale serviceydelser med forebyggende sigte til børn, unge og voksne  
» Hjælp til forsørgelse af ledige, syge og pensionister  
» Tilbud til børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale  
 problemer  
» Beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder  
» Revalideringstilbud  
» Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
» Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv  
» Drift af sociale institutioner  
» Misbrugsbehandling  

 
 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, der forestås af en rådmand 
 
Herunder hører: 

» Planopgaver, arkitektonisk rådgivning, grundkøb og -salg m.v., byggesager og tilsyn med alment byggeri  
» Trafik, herunder kollektiv trafik, veje og stier samt parkeringskontrol  
» Natur- og miljøforvaltning  
» Ejendomsforvaltning  
» Brandvæsen  
» Entreprenørfunktioner, herunder bl.a. drift og anlæg af grønne områder samt vej- og kloakservice  
» Drikkevand og spildevand  
» Affald og varme  

 
 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der forestås af en rådmand 
 
Herunder hører: 

» Pleje og praktisk hjælp til personer med nedsat funktionsevne  
» Hjælpemidler, genoptræning, forebyggelse og evt. sundhedscentre  
» Transportordninger til personer med nedsat funktionsevne og pensionister  
» Lokalcentre og ældreboliger  
» Folkepension og boligstøtte  

 
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, der forestås af en rådmand 
 
Herunder hører: 

» Borgerservice og biblioteker, herunder prøvelse af vielser  
» Fritid og idræt  
» Kultur  
» Musikhus  
» Symfoniorkester  

 
 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge, der forestås af en rådmand 
 
Herunder hører: 

» Folkeskoler, specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn  
» Daginstitutioner, dagpleje, klubber og ungdomsskole  
» Sundhedspleje, skolelæge og tandpleje  
» Distriktssamarbejde  

 
 

§ 9 Aarhus Byråd kan med et kval i f iceret  f lertal  på  ¾ bes lutte at  iværksætte tværgående programmer, 
som nævnt i stk. 2. 



 
Stk. 2. Ved et tværgående program forstås et eller flere større udviklingsarbejder, som styres og  
koordineres af en magistratsafdeling med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for Aarhus Byråd inden for områder, 
der involverer flere magistratsafdelinger, og hvor der i en nærmere fastsat periode på maksimalt 2 år flyttes ressourcer, 
økonomisk og/eller personalemæssigt, fra en eller flere magistratsafdelinger til en anden. 

 
 
§ 10 Et medlem af byrådet kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om Magistratens og dennes afdelingers  
 virksomhed, og Magistraten skal meddele byrådet de oplysninger, dette forlanger. 

 
Stk. 2. Magistraten er - med de begrænsninger, der er fastsat i de gældende regler - i enhver henseende undergivet byrådets 
beslutninger. 
 

KAPITEL IV  
 

Udvalg 
 

§ 11 Byrådet nedsætter i sit konstituerende møde umiddelbart efter valg af borgmester, viceborgmestre  
 og Magistraten følgende faste udvalg: 
 
» Økonomiudvalget 
» Social- og Beskæftigelsesudvalget 
» Teknisk Udvalg 
» Sundheds- og Omsorgsudvalget 
» Kulturudvalget 
» Børn og Unge-udvalget 

 
Udvalgene består hvert af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Byrådet nedsætter i sit konstituerende møde et udvalg for besættelse af udvalg m.v., der afgiver indstilling til byrådet 
om valg af medlemmer til udvalg, bestyrelser og kommissioner m.v. 
 
Stk. 3. Medlemmerne af de faste udvalg samt udvalget for besættelse af udvalg m.v. vælges af byrådets midte. 
 
Stk. 4. Borgmester og rådmænd kan ikke have sæde i de faste udvalg. 
 
Stk. 5. For så vidt angår de 6 faste udvalg, finder styrelseslovens regler om en samlet fordeling af pladserne i de stående 
udvalg anvendelse. 

 
§ 12 Byrådet kan beslutte, at de over for byrådet fremsatte forslag underkastes en nærmere prøvelse af  

et af de af byrådet nedsatte 6 faste udvalg. Byrådet kan endvidere, når det finder, at en sag er af en sådan beskaffenhed, 
at den forinden beslutning, om den kan tages, bør prøves af et særligt midlertidigt udvalg, nedsætte et sådant med det 
antal medlemmer, som byrådet finder fornødent. 
 
Stk. 2. De 6 faste udvalg og de i stk. 1 nævnte midlertidige udvalg har til opgave at afgive skriftlig betænkning over de sager, 
som henvises til dem af byrådet, og de er pligtige at fremme betænkningens afgivelse med størst mulig hurtighed. 
Borgmester og rådmænd skal stå til disposition for udvalgene med enhver oplysning, som udvalget måtte fordre 
vedrørende sagen. Udvalgene kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik 
på varetagelse af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. Et udvalg kan tilkalde andre personer, herunder andre 
medlemmer af byrådet end dem, der er medlem af udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. 
 
Stk. 3. Efter behov afholder de 6 faste udvalg møder med det medlem af Magistraten, som forbereder sagerne for det 
pågældende udvalgs område, for at udvalget kan få en almindelig orientering om arbejdet i afdelingen. I forbindelse med 
denne orientering vil udvalget eller enkelte udvalgsmedlemmer kunne fremsætte forslag til behandling i afdelingen. 
 
Et udvalg kan anmode borgmesteren henholdsvis rådmanden om en skriftlig besvarelse af konkrete spørgsmål eller om en 
mundtlig besvarelse i forbindelse med et udvalgsmøde. 
 



Hvis et spørgsmål, som ønskes skriftligt besvaret, ikke kan gives senest 10 arbejdsdage efter, det er stillet, skal rådmanden 
over for udvalget give en nærmere begrundelse herfor. 
 
I forbindelse med spørgsmål af tværgående karakter kan udvalget anmode borgmesteren eller en eller flere rådmænd om, 
efter nærmere aftale med udvalgsformanden, at deltage i et møde eller bidrage til en skriftlig besvarelse. 
  
Stk. 4. De faste udvalg har til opgave at virke som rådgivende organ for borgmesteren, henholdsvis pågældende rådmand. 
De faste udvalg er berettiget til af egen drift at optage sager, der hører under den pågældende magistratsafdeling, til 
drøftelse. Det påhviler borgmester og rådmænd at orientere det pågældende udvalg om sager, der er under forberedelse 
i magistratsafdelingen, for så vidt der er tale om større vedtagne budgetter, sager om frigivelse af anlægsbevillinger samt 
sager, der er af en sådan karakter, at sagernes henvisning til udvalgsbehandling må anses som nærliggende. 
 
På borgmesterens henholdsvis rådmandens eller udvalgets initiativ gennemføres der årligt 2-4 temadrøftelser vedrørende. 
væsentlige og principielle problemstillinger, der knytter sig til afdelingens administrationsområde. 
Udvalgene kan over for byrådet stille forslag om temadebatter i byrådet. 
 

§ 13 For  hvert udvalg føres  en protokol ,  hvor i  udvalgets  bes lutninger  indføres.  Bes lutn ingsprotokollen  
underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin 
afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved fremsendelse af sager fra udvalget kan ethvert medlem kræve, 
at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens 
fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 
 
 

KAPITEL V 

Udvalgsformandsvederlag 
 

§ 14 Formanden for Teknisk Udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 2. Formændene for de øvrige faste udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 6 2/3 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 3. Formanden for Udvalget for Børn og Unge (tvangsforanstaltninger m.v.) oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af 
borgmesterens vederlag. 
 

KAPITEL VI 
  

§ 15 Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 1998. 
 
Stk. 2. Samtidig ophæves ”Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Århus kommune”  
af 18. marts 1971 med senere ændringer. 
 
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. 
  

 
Midlertidige bestemmelser  

 
 

KAPITEL VII 
 

§ 16   I valgperioden 1. januar 2022 til og med 31. december 2025 affattes § 5 og § 11, stk. 4, som følger: 
 
”§ 5    Borgmesteren og otte yderligere magistratsmedlemmer vælges som medlemmerne af magistraten af byrådet på det  

konstituerende møde ved et samlet forholdstalsvalg efter reglerne i styrelsesloven § 65, stk. 5. Styrelseslovens § 65, stk. 6 
og 7, finder tilsvarende anvendelse. 
 



Stk. 2. Umiddelbart efter at valg af magistratsmedlemmer har fundet sted, udpeger hver af de valggrupper inden for 
byrådet, der har fået valgt en eller flere magistratsmedlemmer, en stedfortræder for hver enkelt af de af gruppen valgte 
magistratsmedlemmer. 
 
Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af byrådets konstituerende møde afholder Magistraten et konstituerende møde, hvori de 
fem først valgte magistratsmedlemmer i den orden, hvori de er valgt, bestemmer, hvilken magistratsafdeling de ønsker at 
forestå, bortset fra Borgmesterens Afdeling. De pågældende tituleres rådmænd. 

 
Stk. 4. Borgmesteren og de fem rådmænd oppebærer vederlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om vederlag m.v. til kommunale hverv. 
 
Stk. 5. De øvrige tre magistratsmedlemmer oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 6. § 15, stk. 1, bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv finder ikke 
anvendelse på magistratsmedlemmer omfattet af stk. 5 ovenfor.  
  

§ 11. … 
Stk. 4. Borgmester og rådmænd kan ikke have sæde i faste udvalg.” 
 
Vedtægten er senest ændret ved behandling i byrådets møder den 21. december 2016 og 18. januar 2017, som stadfæstet 
af Økonomi- og Indenrigsministeriet i brev af 20. februar 2017, ved behandling i byrådets møder den 11. oktober 2017 og 
1. november 2017, som stadfæstet af Økonomi- og Indenrigsministeriet i brev af 10. november 2017, samt ved behandling 
i byrådets møder den 10. marts 2021 og 9. juni 2021, som stadfæstet af Indenrigs- og Boligministeriet i brev af 11. november 
2021.  
 
 

AARHUS BYRÅD 
 


