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 Svar på 10-dages forespørgsel om Aarhus Kommunes rejser til 
Canada 
 
Byrådsmedlem Lars Boje Mathiesen, Nye borgerlige, har bedt om svar på 
følgende spørgsmål: 
 

1. Hvor mange personer har samlet rejst til Ontario? Her ønskes inklu-
deret både politikere, embedsfolk og personer ansat decentralt på 
skoler. 
 

2. Hvad er de samlede omkostninger for turene til Ontario? Her ønskes 
der et samlet beløb. Altså både selve prisen for turen (hotel, fly, mad 
etc.). Men også lønomkostninger til de medvirkende, og de mulige 
ekstra udgifter til påsætning af vikar. 

 
Besvarelse: 
 
ad 1.  Der har været i alt tre studieture til Ontario i perioden 2012 til 2016. I 

alt har 95 personer deltaget, heraf ni byrådsmedlemmer og 76 lede-
re og medarbejdere fra ti forskellige skoler i Aarhus Kommune. 
 
I 2012 var 17 personer i Ontario i forbindelse med Børn og Unge-
udvalgets studietur. Ni byrådsmedlemmer og otte embedsmænd del-
tog i turen.  
 
I 2015 og 2016 var i alt 78 personer i Ontario som led i projektet 
’Professionelle Læringsfællesskaber’, som er delvist finansieret af 
A.P. Møller Fonden. Projektet omfattede område Horsensvej og 
Grenåvej Øst. I 2015 deltog 58 personer, heraf 56 personer fra sko-
lerne i de to områder og to områdechefer. I 2016 deltog i alt 20 per-
soner fra skoler i de to områder.  
 
 

ad 2. Udvalgets studietur i 2012 kostede i alt 315.672 kr. svarende til 
18.568 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer fly, hotel, bustransport og 
diæter. Prisen inkluderer ikke beregnede lønomkostninger for perio-
den idet de deltagende embedsmænd har passet deres øvrige for-
pligtelser under studieturen eller indhentet dem efterfølgende. Der 
har ikke været udgifter til vikardækning. 
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Studieturene i 2015 og 2016 var delvist finansieret af A.P. Møller 
Fonden, som betalte rejse og ophold for 20 af de 78 deltagere. Aar-
hus Kommune har således betalt rejse og ophold for 58 deltagere. 
Prisen pr. deltager var 23.500 kr. og den samlede udgift til rejse og 
ophold 1,36 mio. kr. 
 
Hertil kommer vikarudgifter for de deltagere, der har udløst vikar-
dækning. Den samlede udgift til vikarer udgør 121.617 kr.  

 
Øvrige udgifter (diæter/forplejning/timedagpenge) udgør i alt 230.998 
kr. for de 78 deltagere, der var i Ontario i 2015 eller 2016. 
 
Samlet oversigt: 
 
Studietur og årstal Samlet pris  Deltagere 
Udvalgets studietur i 2012 315.672 17 
Professionelle læringsfællesskaber 
2015-16 

1.715.615 78* 
I alt 2.031.287 95  BEM: A.P. Møller Fonden har betalt rejse og ophold for 20 af de 78 deltagere.  
Det svarer til 470.000 kr. 
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