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Ved henvendelser af 8. og 22. september samt 3. november 2005 med bilag (j.nr.
MO/2003/00397) til lndenrigs- og Sundhedsministeriet har Århus Kommune anmodet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet om godkendelse af en række ændringer af Århus
Kommunes styrelsesvedtægt. Det fremgår, at Århus Byråd den 7. og 21. september og
den 2. november 2005 har behandlet forslagene til ændringer af kommunens styrel
sesvedtægt. Byrådet har i den forbindelse bemyndiget Borgmesterens Afdeling til at
anmode Indenrigs- og Sundhedsministeriet om stadfæstelse af de foreslåede ændrin
ger i kommunens styrelsesvedtægt.

Anmodningen vedrører følgende ændringer af styrelsesvedtægten:

1. Ændring af opgavefordelingen mellem magistratsafdelingerne (ændring af § 8 -

ændringer er kursiverede):

“ 8. I overensstemmelse med nedenstående fordeling er den under magistraten hørende
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender henlagt til de enkelte magistratsmedlemmer
til udførelse på disses eget ansvar inden for rammerne af de på årsbudgettet meddelte bevillin
ger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb i forbindelse med byrå
dets øvrige beslutninger og i overensstemmelse med reglementer m.v., der er fastsat af byrå
det.

Borgmesterens Afdeling.

Herunder hører:
Sekretariatsopgaver for byràdet, magistraten og borgmester
• Repræsentative opgaver og generel information
• Rådgivning af magistratsafdelingerne
• Almindeligt tilsyn med kommunens forvaltning
• Kommunens økonomi og overordnede fysiske planlægning
• Kommunens overordnede juridiske funktion
• Kommunens overordnede løn- og personalefunktion
• Kommunens erhvervspolitiske aktiviteter
• Kommunens IT-strategi og organisation
• Kommunens tværgående udvikling og koordinering, herunder af integrationsindsatsen
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Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, der forestås af en rådmand.

Herunder hører:
Rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
• Sociale serviceydelser med forebyggende sigte til børn, unge og voksne
• Hjælp til forsørgelse af ledige, syge og pensionister
• Tilbud til børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer
• Beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder
• Revalideringstilbud
• Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
• Vefledning om valg af ungdomsuddannelse og erhveiv
• Drift af sociale institutioner
• Misbrugsbehandling

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, der forestås af en rådmand.

Herunder hører:
Planopgaver, arkitektonisk rådgivning, grundkøb og -salg m. v., byggesager og tilsyn med al
ment byggeri

• Trafik, herunder kollektiv trafik, veje og stier samt parkeringskontrol
• Natur- og miljøfoivaltning
• Ejendomsfoivaltning
• Brandvæsen
• Entreprenørfunktioner, herunder bl. a. drift og anlæg af grønne områder samt vej- og kloak
service
• Drikkevand og spildevand
• Affald og Varme

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der forestås af en rådmand.

Herunder hører:
Pleje og praktisk hjælp til personer med nedsat funktionsevne
• Hjælpemidler, genoptræning, forebyggelse og evt. sundhedscen tre
• Transportordninger til personer med nedsat funktionsevne og pensionister
• Lokaicentre og ældreboliger
• Folkepension og boligstøtte

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, der forestås af en rådmand.

Herunder hører:
Borgerseivice og biblioteker
• Fritid og idræt
• Kultur
• Musikhus
• Symfoniorkester
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Magistratsafdelingen for Børn og Unge, der forestås af en rådmand.

Herunder hører:
• Folkeskoler, specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
• Daginstitutioner, dagpleje, klubber og ungdomsskole
• Sundhedspieje, skolelæge og tandpleje
Distriktssamarbejde”

2. Ny bestemmelse om tværgående programledelse (fly § 9).

“Århus Byråd kan med et kvalificeret flertal på % beslutte at iværksætte tværgående program
mer som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Ved et tværgående program forstås et eller flere større udviklingsarbejder, som styres og
koordineres af en magistratsafdeling med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for Århus
Byråd inden for områder, der involverer flere magistratsafdelinger, og hvor der i en nærmere
fastsat periode på maksimalt 2 år flyttes ressourcer, økonomisk og/eller personalemæssigt, fra
en efler flere magistratsafdelinger til en anden.”

3. Ændring af antallet af faste udvalg og antallet af udvalgsmedlemmer (ændring af
§ 10, stk. 1, der bliver § 11, stk. I — ændringer er kursiverede):

“Byrådet nedsætter i sit konstituerende møde umiddelbart efter valg af borgmester, viceborg
mestre og magistraten følgende faste udvalg:
økonomiudvalget
Socialudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Teknisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Kulturudvalget
Børn og Unge-udvalget

Udvalgene består hvert af 7 medlemmer, idet Børn og Unge-udvalget dog består af 7 eller 9
medlemmer.”

4. Ny bestemmelse om valg af udvalgsformænd (fly § 11, stk. 2):

“Udvalgene vælger selv deres formand blandt de medlemmer, der ikke tilhører samme kandi
datliste som borgmesteren henholdsvis rådmanden for den magistratsafdeling, udvalgene er
knyttet til.”

Arhus Kommune har dog den 4. november 2005 telefonisk over for Indenrigs- og
Sundhedsministeriet tilkendegivet, at bestemmelsen ønskes formuleret som følger:

“Udvalgene vælger selv deres formand blandt de medlemmer, der ikke er valgt på samme kan
didatliste som borgmesteren henholdsvis rådmanden for den magistratsafdeling, udvalgene er
knyttet til.”

5. Ny bestemmelse om observatører i de faste udvalg (ny § 11, stk. 5):
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“En repræsentant for de kandidatlister, der ikke er repræsenteret i et af de faste udvalg, har ret
til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret.”

Århus Kommune har dog den 4. november 2005 telefonisk over for Indenrigs- og
Sundhedsministeriet tilkendegivet, at bestemmelsen ønskes formuleret som følger:

“En repræsentant, der er valgt på en kandidatliste, der ikke er repræsenteret i et at de faste
udvalg, har ret til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret.”

6. Skriftlig eller mundtlig besvarelse af udvalgsspørgsmål (samråd) og temadrøftelser i
udvalgene og forslag til temadrøfter i byrådet (ændringer af styrelsesvedtægtens § 11,
stk. 3 og 4, der bliver § 12, stk. 3 og 4 — ændringer er kursiverede):

“Stk. 3. Efter behov afholder de 7 faste udvalg møder med det medlem af magistraten, som
forbereder sagerne for det pågældende udvalgs område, for at udvalget kan få en almindelig
orientering om arbejdet i afdelingen, I forbindelse med denne orientering vil udvalget eller enkel
te udvalgsmedlemmer kunne fremsætte forslag til behandling i afdelingen.

Et udvalg kan anmode borgmesteren henholdsvis rådmanden om en skriftlig besvarelse at kon
krete spørgsmål eller om en mundtlig besvarelse i forbindelse med et udvaigsmøde.

Hvis et spørgsmål, som ønskes skriftligt besvaret, ikke kan besvares senest 10 arbejdsdage
efter, det er stillet, skal rådmanden over for udvalget give en nærmere begrundelse herfor.

I forbindelse med spørgsmål af tværgående karakter kan udvalget anmode borgmesteren eller
en eller flere rådmænd om, efter nærmere aftale med udvalgsformanden at deltage i et møde
eller bidrage til en skriftlig besvarelse.

Stk. 4. De faste udvalg har til opgave at virke som rådgivende organ for borgmesteren, hen
holdsvis pågældende rådmand. De faste udvalg er berettiget til at egen drift at optage sager,
der hører under den pågældende magistratsafdeling, til drøftelse. Det påhviler borgmester og
rådmænd at orientere det pågældende udvalg om sagen, der er under forberedelse i magi
stratsafdelingen, for så vidt der er tale om større vedtagne budgetter, sager om frigivelse af
anlægsbevillinger samt sager, der er af en sådan karakter, at sagernes henvisning til udvalgs
behandling må anses som nærliggende.

På borgmesterens henholdsvis rådmandens eller udvalgets initiativ gennemføres der årligt 2-4
temadrøftelser vedr, væsentlige og principielle problemstillinger, der knytter sig til afdelingens
administrationsområde.

Udvalgene kan over for byrådet stille forslag om temadebatter i byrådet.”

7. Ændring af bestemmelsen om udvalgsformandsvederlag (ændring af § 14 — ændrin
ger er kursiverede):

“ 14. Formanden for Teknisk udvalg og Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formændene for de øvrige faste udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 6 2/3 % at
borgmesterens vederlag.
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Stk. 3. Formanden for Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaitninger m. v.) oppebærer et
vederlag, som udgør 6 2/3 % af borgmesterens vederlag.”

I den anledning meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet herved den ansøgte stad
fæstelse af de under pkt. 1, 2, 3, 6 og 7, angivne ændringer af styrelsesvedtægten, idet
ministeriet dog skal bemærke, at stadfæstelsen er betinget af, at ændringerne er ved
taget ved to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellemrum.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan derimod ikke stadfæste de under pkt. 4 og 5
angivne ændringer af styrelsesvedtægten.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har herved lagt vægt på, at udvalgsmedlemmer ef
ter ministeriets opfattelse ikke bør udelukkes fra hvervet som udvalgsformand efter et
kriterium, som vedrører deres tilhørsforhold til en bestemt kandidatliste eller et bestemt
parti, og at et sådant kriterium heller ikke bør danne grundlag for afgrænsningen af,
hvem der kan være observatører i et udvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministenet skal anmode Århus Kommune om at sende kopi af
den ændrede styrelsesvedtægt til Statsamtmariden for Århus Amt, jf. den kommunale
styrelseslovs § 2, stk. 3, 2. pkt.

Kopi af dette brev er sendt til statsamtmanden for Århus Amt.

Med venlig hilsen

Lise Brandi-Hansen

2. Statsamtmanden for Århus Amt

2. Not.: Hvilket herved meddeles til orientering


