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Beslutningsforslag – Live streaming af byrådsmøderne 
 
I Nye Borgerlige ønsker vi live streaming fra byrådsmøderne. 
 
Kommune TV er én af udbyderne som har over halvdelen af de danske kommuner som kunder.  
 
I 2019 fik Aarhus et tilbud på ”full service” løsning fra Kommune TV. 
126.000 kr. i opstart (teknik og installation) Herefter 174.000 kr. i årlig drift.  
En repræsentant fra selskabet har udtalt til pressen at prisen i dag er i ca. samme leje.  
 
”Full service” betyder, at alt er inklusiv. De tester udstyr forud for møderne, overvåger dem i real time under 
møderne (remote) og lukker udstyr ned, editerer og indekserer alle møder. 
 
Kamera piedestal placeres midt i lokalet før mødestart. Der vil altså ikke være noget fastmonteret udstyr i 
byrådssalen. Denne løsning bruges også i andre fredede byrådssale. 
 
Vi ønsker derfor at forvaltningen undersøger om denne løsning er mulig i forhold til fredningen. Rudersdal 
rådhus er også fredet (Arne Jacobsen) og har samme løsning. 
 
Herunder mulighed for at måtte montere mørklægningsgardiner eller midlertidig og ikke fast monteret 
afskærmning i forhold til lysindfaldet. Såfremt det er muligt, indhente tilbud på en eller flere løsninger. 
 
Forvaltningen bedes også undersøge muligheden for at teste systemet for en feriode. 
 
 

Motivering:  
Nye Borgerlige vil gerne gøre det lettere for Århusianerne at følge med i byrådsarbejdet og debatten i 
byrådssalen. Det er i dag kun muligt ved enten at møde fysisk op på rådhuset eller lytte med online. Sociale 
platforme som Facebook er i dag en stor del af den politiske debat. Og her ved vi at video er det medie der 
når ud til flest mennesker.  
  
Folketingets partier bruger det effektivt i dag, og skaber livlig debat med mange deltagere. Denne debat kan 
vi ikke skabe med en lydoptagelse. Sociale platforme og de fleste mennesker er visuelle. Det er billeder og 
videoer der engagerer folk. 
  
Men det er ikke kun folketinget der bruger video streaming. Sønderborg, Aabenraa, Favrskov, Norddjurs, 
Guldborgsund og mange flere kommuner har i dag allerede live streaming fra byrådsmøderne. Faktisk har 
over 70 kommuner i dag live streaming. Og der kommer flere og flere til. Så vi er faktisk bagud i Aarhus.  
 
 
 
 
 


