
 

 
 

Aarhus 18.11.2022 
 
 
10 dages forespørgsel – Embedsmænds udarbejdelse af udkast til borgmesterens og de fem 
rådmænds private SoMe 
 
Hvor længe har det været praksis i de forskellige magistratsafdelinger, at embedsmænd laver udkast 
til borgmesterens og de fem rådmænds private SoMe?  
 
Hvor mange udkast er der blevet udarbejdet i de forskellige magistratsafdelinger i 2022? 
 
Hvordan kan det være embedsmænd må skrive udkast men ikke selv trykke på knappen? Altså oprette 
opslaget. 
 
I notatet fra borgmesterens afdeling den 3. oktober 2022 fremgår det at embedsmænd må lave udkast 
til opslag eller en kommentar på SoMe. Hvor meget skal borgmesteren eller rådmanden ændre i 
opslaget, for at denne må bruge det på sine private SoMe? Hvem har ansvaret for at kontrollere dette? 
 
Kan jeg få indsigt i de specifikke udkast sammenholdt med det der rent faktisk blev lagt på SoMe? 
 
Det fremgår også af notatet at det bør overvejes om disse notater og udkast skal journaliseres. Bliver 
de det? Hvis ikke hvorfor? 
 
Motivering:  
 
Lokalavisen har afsløret at embedsmænd bruger tid på at lave udkast og billede materiale til 
borgmesteren og de fem rådmænds private SoMe. 
 
I en tid hvor vi skal spare på den borgernære velfærd, mener vi i Nye Borgerlige ikke dette er en 
opgave vores embedsmænd skal bruge tid på. 
 
Derudover skubber det yderlige til magtbalancen mellem fuldtids- og fritidspolitikerne. Idet det kun 
er borgmesteren og de fem rådmænd der får denne ekstra hjælp. 
Allerede kort inde i denne periode, er byrådspolitikeres arbejdsvilkår blevet bragt op til debat. Af 
forskellige årsager, men hovedsageligt grundet arbejdspresset herunder SoMe.  
 
Realiteten er at vi allerede i dag, kan tale om et A og B hold i byrådssalen og blandt vælgerne. De 
vælgere der har stemt på et parti der ender ud med én eller flere rådmandsposter, vil alt andet lige 
være bedre repræsenteret i det politiske arbejde. Dette fordi en rådmand er på fuld tid, men også har 
en hel forvaltning til at hjælpe med det politiske arbejde. Fritidspolitikere skal passe et arbejde ved 
siden af det politiske arbejde. Eneste støtte er nogle timer til en studentermedhjælper, som rådmanden 
også har. Og jo større parti, jo flere timer har partiet til en studenterhjælper. Endnu en skævvridning, 
og derfor har vi ikke brug for at øget skellet endnu mere mellem fuldtids- og fritidspolitikerne. 
 
På vegne af 
Henrik Arens – Politisk leder Nye Borgerlige 


