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Til Byrådssekretariatet 
  
 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra SF om åbenhed 
 
Åbenhed, offentlighed og inddragelse af borgerne er en væsentlig forudsæt-
ning for et velfungerende, lokalt demokrati. 
 
I Aarhus Kommune indgår åbenhed i en lang række sammenhænge. 
 
Byrådsmøderne er åbne, og borgere, virksomheder, interesseorganisationer 
m.v. har mulighed for foretræde for de faste udvalg. Udvalgene kan også 
kalde borgmester eller rådmænd i samråd, og er inddraget i politikudviklin-
gen på de forskellige områder. 
 
Magistraten er blevet udvidet med tre nye magistratsmedlemmer fra de poli-
tiske partier i Byrådet. Partierne har fået tilknyttet sekretærbistand og har 
mulighed for at stille beslutningsforslag i Byrådet eller 10-dages forespørgs-
ler til borgmester og rådmænd. 
 
Byrådets og udvalgenes dagsordener, 10-dages forespørgsler m.v. lægges 
offentligt tilgængeligt ud på kommunens hjemmeside. 
 
På hjemmesiden er det også muligt at finde information om kommunens op-
gaver, organisation, og følge med i den ind-/udgående post til og fra kommu-
nen på de åbne postlister, og at begære aktindsigt i konkrete sager og be-
slutninger. 
 
Borgerne kan endvidere på kommunens biblioteker/medborgercentre se 
fremlagt materiale, brochurer, pjecer m.v., og følge kommunen på de sociale 
medier. 
 
I lokalområderne er Fællesrådene også inddraget i kommunens beslutninger 
omkring byudvikling, lokalplaner, lokale trafik- og vejforhold m.v. Man kan 
også hjemmesiden løbende følge med og deltage i debatten om kommune-
plan, se kommende lokalplaner på vej osv. 
 
Endelig er rigtig mange engageret direkte i kommunen som medlemmer af 
skole- og daginstitutionsbestyrelser, beboer-/pårørenderåd på ældreområ-
det, deltager i borgermøder, indsender høringssvar i forbindelse med hørin-
ger om kommende beslutninger m.v. 
 
Senest er det i forslaget til budget 2018-2021 indarbejdet, at der også afsæt-
tes finansiering til etablering af en ”whistleblower-ordning” for medarbejdere i 
Aarhus Kommune i en 3-årig forsøgsperiode. 

BORGMESTERENS  
AFDELING 
Sekretariat og Kommunikation 
Aarhus Kommune 

Borgmester- og  
Ledelsessekretariat 
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 51 57 66 89 
 
Direkte e-mail: 
pm@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
 
Sag: 17/015739-5 
Sagsbehandler: 
Peter Marker 



 

 

30. august 2017 
Side 2 af 2  

I forhold til åbne møder besluttede Byrådet i indstillingen om ”Åbne møder i 
Aarhus Kommune” 18. februar 2015, at rådmændene for de enkelte magi-
stratsafdelinger kan beslutte, at referater fra administrative møder gøres til-
gængelige på hjemmesiden. 
 
Mødereferater fra møder med deltagelse af rådmand/direktør fra Sociale for-
hold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg lægges som følge heraf of-
fentligt tilgængelige på hjemmesiden. 
 
Børn og Unge, Teknik og Miljø, og Borgmesterens Afdeling har valgt ikke at 
offentliggøre interne møder på hjemmesiden, ud fra hensyn til, at formålet 
med møderne er, at det skal være muligt at drøfte beslutninger inden de er 
endelige, og at referater m.v. skal kunne bruges internt som arbejdsredskab 
til fastholdelse af drøftelser, opfølgning m.v. 
 
Borgmesterens Afdelings møder med dagsordener, bilag, referater m.v. lig-
ger ligesom de øvrige magistratsafdelingers møder i Aarhus Kommunes mø-
desystemer. 
 
Der informeres hver uge på afdelingens intranet til afdelingens medarbej-
dere, om de vigtigste drøftelser på møderne i Direktørgruppen, Chefgruppen 
og HMU i Borgmesterens Afdeling, borgmestermøder m.v. 
 
 
 
Jacob Bundsgaard 

/ 
Niels Højberg 

 
 
 
 
Bilag:  
Notat om ”Åbenhed i Aarhus Kommune” af 29. maj 2017. 


