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Sundhed og Omsorgs bidrag til besvarelse af 10 dages 
forespørgsel fra SF om åbenhed 

 

SF har spurgt til hvilke møder – som rådmand eller direktør deltager i - de 

enkelte magistratsafdelinger har valgt at give offentligheden adgang. Og om 

offentligheden har (og løbende har haft) adgang til både dagsordener, bilag 

og referater fra disse møder. 

 

Sundhed og Omsorg har et samlet overblik over vores mødefora på 

www.sundhedogomsorg.dk under ”Beslutninger, referater og ledelsesnyt”. 

Der er også link fra www.aarhus.dk 

 

 
 

 

Mødefora i Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Omsorg offentliggør alle referater fra både Rådmandsmøder og 

Chefteammøder. 

Rådmanden deltager i rådmandsmøde og direktøren også i chefteammøde. 

 

Desuden offentliggør Sundhed og Omsorg referater fra hhv. 

HovedMedUdvalg-møder og HovedArbejdsmiljøUdvalg-møder.  

Direktøren deltager i HovedMedUdvalg-møder. 

 

 

SUNDHED OG OMSORG 
Ledelsessekretariatet  

 

 

http://www.sundhedogomsorg.dk/
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For alle møder gælder, at bilag udleveres ved henvendelse og at dagsorden 

ikke tilgængelig forud for møderne, men kun bagudrettet via referaterne. 

 

Nyhedsbrevet ”Chefteamets 5 minutter” der indeholder den vigtigste 

ledelsesinformation er ligeledes offentligt tilgængeligt. Heri kan også læses 

de beslutninger, der ikke tages på møder, men bilateralt. 

 

Offentligheden vil fremadrettet også have adgang til referater fra de største 

styregrupper. Det være sig ”Sundhedsfaglig styregruppe”, 

”Velfærdsteknologisk styregruppe” og ”Styregruppe for økonomi”.  

 

Rådmand og direktør deltager dog ikke i styregrupper. 

 

Mødefora på tværs af magistatsafdelingerne i Aarhus Kommune 

Direktøren for Sundhed og Omsorg og direktøren for Sociale forhold og 

Beskæftigelse deltager i ”Styregruppen for MSO og MSB”. Styregruppen er 

nedsat af Byrådet. 

 

På baggrund af forespørgslen fra SF vil siden blive opdateret med 

beskrivelse af ”Styregruppen for MSO og MSB”, samt oplysninger om ved 

hvilken medarbejder dagsorden, bilag og referat kan fås. 

 

Sundhed og Omsorg sekretariatsbetjener to tværmagistatslige styregrupper, 

”Sundhedsstyregruppen” og ”Styregruppen for Velfærdsteknologisk 

Udviklingssekretariat”. Sundhed og Omsorg opfordrer Borgmesterens 

Afdeling til at materialet fra alle tværmagistatslige styregrupper gøres 

offentligt tilgængeligt automatisk. 

 

Eksterne samarbejdsfora 

Aarhus Kommune ved Sundhed og Omsorg er værtskommune for kosu-

sekretariatet, der sikre den administrative koordinering mellem kommunerne 

i Region Midtjylland, på sundhedsområdet. 

 

På www.sundhedimidt.dk er dagsorden, bilag og referat til møder i ”Den 

Kommunale Sundhedsstrategiske Gruppe” (DKS) og ”Den kommunale 

styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region” (KOSU) offentligt. 

Direktøren for Sundhed og Omsorg deltager i KOSU og sundhedschefen i 

DKS. 

 

Som en del af Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 

midtjyske kommuner er samarbejdsforummet ”Aarhusklygen” oprettet 

mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune. 

Direktøren for Sundhed og Omsorg deltager i ”Direktørforum” og i 

”Forretningsudvalget” i ”Aarhusklyngen. 

http://www.sundhedimidt.dk/
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På baggrund af forespørgslen fra SF vil siden blive opdateret med 

beskrivelse af ”Aarhusklygen”, samt oplysninger om ved hvilken 

medarbejder dagsorden, bilag og referat kan fås. 

 

 

Sundhed og Omsorg vil gerne takke for, at der rettes opmærksomhed på 

åbenheden omkring møder og beslutninger. Siden Sundhed og Omsorg, i 

2014, sløjfede det interne intranet og i stedet lagde alle informationer ud på 

nettet, har vi kun haft positive erfaringer. I den forbindelse sagde Oluf 

Jørgensen, forskningschef ved Danmarks Medie – og Journalisthøjskole, i 

øvrigt: ”Jeg synes, det er flot, at Sundhed og Omsorg viser vej i udviklingen 

mod mere offentlighed.” 

 

 
Kærlig hilsen 

Jette Skive   
Rådmand /  
  Hosea Dutschke 
  Direktør 

  

 


