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Side 1 af 3 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Lars Boje Mathiesen 

(NB) – forplejning m.m.  
 
Lars Boje Mathiesen har stillet følgende spørgsmål som 10-dages fore-
spørgsel: 
 
1. Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de for-
skellige udvalg? 
 
Her ønsker jeg oplyst en udspecificering, således at det kan ses hvad der 
bruges på byrådsmøder og hvad der bruges på andre ting herunder udvalgs-
møder.  
  
2. Hvor mange midler bruges der årligt på at købe flaskevand i Aarhus kom-
mune? 
 
3. Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrange-
menter afholdt af Aarhus kommune? 
 
4. Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger 
etc.? 
 
Af hensyn til afdelingernes ressourceforbrug i forbindelse med besvarelsen 
er der for spørgsmål 3 og 4 langt nedenstående afgrænsninger ind.  
 
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrangementer 
afholdt af Aarhus kommune? Hvor der ved officielle arrangementer forstås 
arrangementer med eksterne gæster og deltagelse af enten borgmester/råd-
mænd/byrådsmedlemmer, direktører eller forvaltningschefer. 
 
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrangementer 
afholdt af Aarhus kommune? Hvor der ved officielle arrangementer forstås 
arrangementer med eksterne gæster og deltagelse af enten borgmester/råd-
mænd/byrådsmedlemmer, direktører eller forvaltningschefer. 
 
Aarhus Kommune har pr. definition ikke uofficielle arrangementer. Begrebet 
”officielle arrangementer” dækker over en grad af at være et repræsentativt 
arrangement og her vil der altid deltage politikere eller chefer på et vist ni-
veau.  
 
I tråd med det forudgående spørgsmål er gave-givning en form for repræ-
sentation af Aarhus Kommune, og her vil gaver typisk blive givet af enten 
politikere eller chefer på et vist niveau. 
 

BORGMESTERENS AFDE-
LING 
Sekretariat og Kommunikation 
Aarhus Kommune 

Borgmester- og Ledelsessekre-
tariat 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Direkte telefon: 89 40 21 32 
 
Direkte e-mail: 
lp@aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Lars Petersen 
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spørgsmål. Nederst fremgår Borgmesterens Afdelings svar. De øvrige afde-
lingers svar er vedlagt som bilag. 
 
Samlet besvarelse for Aarhus Kommune (2016-tal) 
 
1. Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de for-
skellige udvalg? 
 

 Byrådet: 303.014 kr. 
 Økonomiudvalget: 32.340 kr. 
 Socialudvalget: 25.233 kr. 
 Beskæftigelsesudvalget: 21.366,68 kr. 
 Teknisk Udvalg: 47.294 kr. 
 Sundheds- og Omsorgsudvalget: 29.610 kr.  
 Kulturudvalget: 43.216 
 Folkeoplysningsudvalget: 15.285 
 Børn og Unge-udvalget: 23.112 kr. 

 
2. Hvor mange midler bruges der årligt på at købe flaskevand i Aarhus kom-
mune?  
 
328.292 kr.  
 
Det bemærkes at tallet er behæftet med en vis usikkerhed primært qua sko-
lemælksordningen (der også sælger flaskevand), da det ikke er muligt at ud-
drage, hvad der er solgt af vand i kantiner, som medarbejderne selv betaler. 
 
3. Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrange-
menter afholdt af Aarhus kommune? 
 
De seks afdelinger i Aarhus Kommune bruger sammenlagt: 1.125.425,55 kr. 
 
4. Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger 
etc.? 
 
De seks afdelinger i Aarhus Kommune sammenlagte udgift til gaver i 2016 
udgør: 85.345,60 kr. 
 
Svar fra Borgmesterens Afdeling  
 
1. Borgmesterens Afdeling har ansvaret for hhv. byrådet og Økonomiudval-
get. Forbruget til forplejning udgør: 
 

 Byrådet: 303.014 kr. 
 Økonomiudvalget: 32.340 kr. 
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2. Se ovenfor 
 
3. Borgmesterens Afdeling løfter en stor del af Aarhus Kommunes officielle 
repræsentative arrangementer, herunder bl.a. receptioner og modtagelser af 
udenlandske konferencegæster. Den samlede udgift udgør: 434.838 kr.  
 
4. Borgmesterens Afdeling har ansvaret for langt den overvejende del af de 
gaver byrådet giver som officielle repræsentanter for Aarhus Kommune. Den 
samlede udgift udgør: 36.749 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacob Bundsgaard / Niels Højberg 
Borgmester   Stadsdirektør 
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Bidrag fra Børn og Unge til 10-dages forespørgsel fra NB Lars Boje Mathie-
sen - udgifter til forplejning, officielle arrangementer m.m. 
 
 Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de for-skellige udvalg?  
Der er i 2016 brugt kr. 23.112 til forplejning ifm Børn og Unge-udvalget   Her ønsker jeg oplyst en udspecificering, således at det kan ses hvad der bruges på byrådsmøder og hvad der bruges på andre ting herunder ud-valgsmøder.   
Der er i 2016 brugt kr. 23.112 til forplejning ifm Børn og Unge-udvalget. 
 
Der er afholdt 14 møder i 2016, hvor der bestilles forplejning til 17 personer 
– 7 udvalgsmedlemmer, udvalgssekretæren, rådmanden samt embeds-
mænd. Samlet pris for møder i 2016 kr. 18.712 – pr. møde kr. 1.336,50 – pr. 
deltager kr. 78,60. 
 
Der er afholdt julefrokost for 10 personer kr. 4.400,00.  Hvor mange midler bruges der årligt på at købe flaskevand i Aarhus kom-mune?  Besvares samlet af Borgmesterens Afdeling.   Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrange-menter afholdt af Aarhus kommune?  Rådmanden for Børn og Unge afholder 2 gange årligt dialogmøder med skole- dagtilbud- og FU-bestyrelser. Medlemmerne fra Børn og Unge-udval-get inviteres også til deltagelse.  Der er i 2016 brug kr. 55.312 til forplejning til møderne   Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger etc.  Der er i 2016 ikke brugt midler til gaver. 

BØRN OG UNGE 
Stabe 
Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 89 40 34 01 
 
Direkte e-mail: 
lmr@aarhus.dk 
 
Sag: 17/045490-3 
Sagsbehandler: 
Lene Mosedal Rasmussen 
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Borgmesterens Afdeling 
 
  
Lars Boje Mathiesen har stillet vedlagte 10 dages forespørgsel, 
  
Hermed følger svar fra MKB, baseret på den afgrænsning, som der udmeldt 
af Borgmesterens Afdeling. 
 
AD   
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de forskellige ud-
valg? 
 
Den samlede udgift til forplejning udgør 58.501 kr., som dækker udgift til Kulturud-
valgets (herunder julefrokost) og Folkeoplysningsudvalgets møder.  
 
 
Kulturudvalget, møder 2016 43.216 Folkeoplysningsudvalget, møder 2016 15.285 I alt  58.501 
 
 
 
AD  
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrangementer 
afholdt af Aarhus kommune? Hvor der ved officielle arrangementer forstås 
arrangementer med eksterne gæster og deltagelse af enten borgmester/råd-
mænd/byrådsmedlemmer, direktører eller forvaltningschefer. 
 
Udgiften til forplejning i MKB udgør 80.991 kr. 
 
Hertil kommer en forplejningsudgift på 124.876 kr. til bespisning i forbindelse 
med DM festen (fejringen af danske mestre indenfor sport). 
 
 
AD 
Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger etc.? 
Hvor gavegiverne afgrænses til borgmester/rådmænd/politikere eller direktø-
rer og forvaltningschefer og modtagerne til eksterne. 
 
Udgiften til gaver i MKB udgør 12.021 kr.  
 
Hertil kommer et beløb på 46.412 kr. til køb af gaver i forbindelse med DM 
festen (indenfor sporten). Hver dansk mester får overrakt en gave af Aarhus 

KULTUR OG BORGERSER-
VICE 
Sekretariatet 
Aarhus Kommune 

Sekretariatet 
Rådhuset 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 23 81 
Direkte telefon: 89 40 23 83 
 
E-mail: 
post@mkb.aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
skh@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
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set givet et antal fribilletter som gave. 
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 Til Borgmesterens Afdeling 
  
   
 
 10-dages forespørgsel – Lars Boje Mathiesen 
 
Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses svar på 10 dages fo-
respørgsel fra Lars Boje Mathiesen vedrørende udgifter til forplejning, offici-
elle arrangementer m.m. 
 
  
Spørgsmål 1 
Hvor mangler midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de forskel-
lige udvalg? 
Her ønsker jeg oplyst en udspecificering, således at det kan ses hvad der 
bruges på byrådsmøder og hvad der bruges på andre ting herunder udvalgs-
møder. 
 
Svar på spørgsmål 1  
Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget har haft følgende udgifter til for-
plejning i 2016: 
 
Socialudvalget:  25.232,68 kr. 
Beskæftigelsesudvalget:  21.366,68 kr. 
 
Der har været afholdt fælles julefrokost i hhv. januar 2016 (udskudt fra året 
før) og december 2016 for social- og beskæftigelsesudvalget. 
 
Socialudvalget har derudover været på studietur til Stockholm. Udgiften til 
forplejning (inkl. diæter) var 16.537 kr., jf. flg. link:  
http://www.aarhus.dk/da/politik/Udvalg/Socialudvalget.aspx 
 
 
Spørgsmål 2 
Hvor mange midler bruges der årligt på at købe flaskevand i Aarhus Kom-
mune? 
 
Svar på spørgsmål 2 
Opgørelsen besvares centralt af Borgmesterens Afdeling. 
 
 
 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE 
Aarhus Kommune 

Fællesstab Økonomi  
Jægergården,  
Værkmestergade 15 
8100 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 20 00 
 
E-mail: 
okonomi@msb.aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
chrjan@aarhus.dk 
www.aarhus.dk/msb 
 
Sag: 17/045488 
 
Sagsbehandler: 
Jan Christoffersen 
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Spørgsmål 3 
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrangementer 
afholdt af Aarhus kommune? 
 
Svar på spørgsmål 3 
De årlige udgifter i 2016 til forplejning til officielle arrangementer, afholdt af 
MSB beløber sig til 371.567,10 kr. 
 
Ud af ovenstående beløb dækker 166.650 kr. de samlede udgifter vedr. af-
holdelse af 3 arrangementer (Voksen Handicap ”Gentænk handicapområdet 
for voksne”, fyraftensmøde 1 vedr. socialt udsatte samt fyraftensmøde 2 
vedr. socialt udsatte. 
 
 
Spørgsmål 4 
Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger etc.? 
 
Svar på spørgsmål 4 
De årlige udgifter i 2016 til gaver, receptioner, åbninger etc., afholdt af MSB 
beløber sig til 18.648 kr. 
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forplejning 2016 fremsendt af Lars Boje Mathiesen, Nye Borger-lige 
 
Spørgsmål 1  
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de forskel-
lige udvalg? 
 
Svar 
Sundhed og Omsorg står for forplejning til møder til Sundheds- og Omsorgs-
udvalget. I 2016 har Sundhed og Omsorg brugt 29.610 kr. på forplejning til 
udvalget. 
 
Spørgsmål 2  
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrangementer 
afholdt af Aarhus kommune? 
 
Svar 
132.980 kr. har Sundhed og Omsorg brugt på forplejning til officielle arran-
gementer i 2016. Hvor der ved officielle arrangementer forstås arrangemen-
ter med eksterne gæster og deltagelse af enten rådmand, direktører eller 
forvaltningschefer og med min. 30 inviterede deltagere. 
 
Spørgsmål 3 
Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger etc.? 
 
Svar 
Sundhed og Omsorg har brugt 7.195,2 kr. på gaver i 2016. 
 
 
 
 

Kærlig hilsen 
 

Jette Skive   
Rådmand /  
  Hosea Dutschke 
  Direktør 

  

SUNDHED OG OMSORG 
Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 
Rådhuset 
8000 Aarhus C 
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forplejning, officielle arrangementer m.m. 
 
Nye Borgerlige har stillet spørgsmål vedr. udgifter til forplejning, officielle ar-
rangementer m.m., som hermed er besvaret i Teknik og Miljø. 
 
---------------- 
 
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning af byrådet og de 
forskellige udvalg? Her ønsker jeg oplyst en udspecificering, således, 
at det kan ses hvad der bruges på byrådsmøder og hvad der bruges på 
andre ting herunder udvalgsmøder.  
 
Svar: Midler, som er brugt på forplejning af Teknisk Udvalg i 2016: 47.294 
kr. 
 
---------------- 
 
Hvor mange midler bruges der årligt på at købe flaskevand i Aarhus 
Kommune? 
 
Svar: Besvares af Borgmesterens Afdeling 
 
---------------- 
 
På de to nedenstående spørgsmål er der indhentet svar fra Teknik og Miljøs 
centre og stabe: Center for Miljø og Energi, Center for Byudvikling og Mobili-
tet, Center for Byens Anvendelse, Center for Administration og Ejendomme, 
Bolig og Projektudvikling samt Ledelsessekretariatet. 
 
Hvor mange midler bruges der årligt på forplejning til officielle arrange-
menter afholdt af Aarhus Kommune? Hvor der ved officielle arrangemen-
ter forstås arrangementer med eksterne gæster og deltagelse af enten borg-
mester/rådmænd/byrådsmedlemmer, direktører eller forvaltningschefer. 
 
Svar:  
 
Center for Miljø og Energi (i 2016)  
Omfattede arrangementer:   

- Indvielse af ”Rewilding” for Kasted Mose, kr. 500 kr. (sodavand og 
kage) 

 
Center for Administration og Ejendomme (i 2016)  
Der har ikke været afholdt sådanne arrangementer. 
 
 

TEKNIK OG MILJØ 
Ledelsessekretariatet 
Aarhus Kommune 

8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 25 06 
 
Direkte e-mail: 
mahpe@aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Maria Hede Pedersen 
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Omfattede arrangementer:   
- Fællesrådsmøder og offentlige workshops i forbindelse udarbejdel-

sen af mobilitetsplanen for Aarhus Midtby 
- Møde med Erhverv Aarhus.  

Det samlede beløb er: 21.553 kr. 
 
Bolig og Projektudvikling (i 2016)  
Omfattede arrangementer: 

- Forplejning til officielle arrangementer i form af borgermøder og åb-
ning af Bylageret, ialt 23.647,97 kr. Heraf er der brugt 14.400,00 kr. i 
forbindelse med ”Kulkransporet – arkitektkonkurrence”, som er en 
”mødepakke” hos Centralværkstedet. 

 
Center for Byens Anvendelse (i 2016) 
Omfattede arrangmenter: - 1. oktober: Indvielse af Sankt Knuds Torv, 436,48 kr. (sodavand, hyl-

deblomst og engangskrus) - 10. november: Første spadestik til ny skovkirkegård, 3.600 kr. (kaffe-
vogn) 

 
Ledelsessekretariatet (i 2016)  
Der har ikke været afholdt sådanne arrangementer. 
 
Beløb i alt fra Teknik og Miljø i 2016: 49.737,45 kr. 
 
---------------- 
 
Hvor mange midler bruges der årligt på gaver til receptioner, åbninger 
etc? Hvor gavegiverne er afgrænset til borgmester/rådmænd/politikere eller 
direktører og forvaltningschefer og modtagerne til eksterne. 
 
Svar: 
 
Center for Miljø og Energi (i 2016) 
Der er anvendt ca. 500 kr. på sådanne gaver.  
 
Center for Administration og Ejendomme (i 2016)  
Der er anvendt 0 kr. på sådanne gaver. 
 
Center for Byudvikling og Mobilitet (i 2016)  
Der er anvendt 0 kr. på sådanne gaver. 
 
Bolig og Projektudvikling (i 2016)  
Der er givet én gave til 138,40 kr.  
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Der er anvendt 0 kr. på sådanne gaver. 
 
Ledelsessekretariatet (2016)  
Ledelsessekretariatet har i alt anvendt 10.094 kr. til gaver. Dette omfatter én 
gave i anledning af et jubilæum (direktøren for Aarhus Vand) samt gaver til 
organisationer/personer, som var værter for Teknisk Udvalg på udvalgets 
studietur i 2016.  
 
Beløb i alt fra MTM i 2016: 10.732,40 kr. 
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