Foretræde for Kulturudvalget
- Hvad er foretræde?

Foretræde er din mulighed for at fortælle byrådspolitikerne, hvad du mener om en sag. Som
borger i Aarhus Kommune har du mulighed for at
deltage i et møde i Kulturudvalget og fremlægge
din mening om en sag, der er på mødets dagsorden. Du kan finde den aktuelle dagsorden på
www.aarhus.dk/politik.

- Hvordan kan jeg få foretræde for udvalget?

For at få foretræde skal du kontakte Byrådssekretariatet på byraadsservice@ba.aarhus.dk eller
ringe på tlf. 89 40 22 50.
Institutioner, som - uafhængigt af byrådets dagsorden - ønsker foretræde for Kulturudvalget, bedes
henvende sig til Søren Hougaard
Jensen, Kultur og Borgerservice. Email:
skh@aarhus.dk, tlf. 89 40 23 83.

- Hvor lang tid har jeg?
Du har ca. 5 minutter til at fremlægge dine synspunkter.
Herefter har udvalget mulighed for at stille
uddybende og afklarende spørgsmål. Der er ikke
tale om en debat, da formålet udelukkende er, at
udvalget skal høre dine synspunkter.
Hvis der i forbindelse med en sag er mange
anmodninger om foretræde, kan der være afsat
kortere tid. Dette vil du, hvis det er muligt, blive
oplyst om på forhånd.

- Hvordan skal jeg forberede mig?
Du bedes inden mødet sende dine bemærkninger
via mail til Byrådssekretariatet (byraadsservice@
ba.aarhus.dk) med angivelse af udvalgets navn og
mødedato. Hvis du ikke har mulighed for dette,
bedes du medbringe dine bemærkninger til selve
mødet, i digital form eller på papir i et eksemplar.
- Hvad sker der efter mit foretræde?
Efter foretrædet drøfter udvalget sagen. Det er ikke
muligt at overvære denne del af mødet. På baggrund
af dine bemærkninger og øvrige oplysninger
i sagen tager udvalget stilling til, hvilken afgørelse
det vil anbefale byrådet at træffe, når sagen tages
op på et kommende byrådsmøde.
- Udvalgets rolle
Kulturudvalgets opgave er at belyse de sager,
som byrådet sender til udvalgsbehandling.
Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og
borgmesteren og kan således komme med
anbefalinger til byrådet.
Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget
en erklæring til byrådet, som derefter
træffer den endelige afgørelse.
Ud over udvalgets medlemmer deltager rådmanden for Kultur og Borgerservice samt embedsmænd og udvalgets sekretær i møderne.
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