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Vedrørende ændringer i Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt 

 

Ved e-mail af 23. maj 2013 med bilag har Aarhus Kommune anmodet Økonomi- og 

Indenrigsministeriet om at godkende ændringer i kommunens styrelsesvedtægt. 

 

Aarhus Kommune har oplyst, at baggrunden for kommunens henvendelse er, at der i 

marts måned blev indgået en politisk aftale mellem samtlige byrådets partigrupper om 

styring, struktur og samarbejdskultur. Aftalen fastholder det nuværende magistrats-

styre, men to elementer – en udvidelse af magistraten og ændret fordeling af udvalgs-

vederlag – forudsætter en ændring af Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt.  

 

Det er kommunens ønske, at ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2014. 

 

1. Udvidelse af magistraten 

Aarhus Kommune har i henvendelsen oplyst følgende om udvidelse af magistraten: 

 

”Det ene forslag omhandler en udvidelse af Magistraten med 3 medlemmer med henblik på 

at styrke byrådets muligheder for indsigt i og indflydelse på kommunens drift og ledelse samt 

sikre større sammenhængskraft mellem byrådet og Magistraten. De pågældende byrådsmed-

lemmer deltager på lige fod med de øvrige magistratsmedlemmer med stemmeret i Magistra-

tens møder m.v., men de har ikke del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Aftalen in-

debærer, at de tre byrådsmedlemmer honoreres med et vederlag for varetagelse af opgaven 

svarende til en udvalgsformand for et ”stort” udvalg i Aarhus Kommune, dvs. 10 procent af 

borgmesterens vederlag. Forslaget forudsætter – ud over en ændring i styrelsesvedtægten – 

en dispensation/ændring i forhold til de gældende vederlagsregler. Der vedlægges uddrag fra 

det politiske forlig: 

 

’Magistraten  

For at styrke byrådets muligheder for indsigt i og indflydelse på kommunens drift og ledelse 

samt sikre større sammenhængskraft mellem byrådet og Magistraten, ønsker forligspartierne 

at udvide Magistraten med tre byrådsmedlemmer, således at Magistraten består af ni med-

lemmer. De pågældende byrådsmedlemmer deltager på lige fod med de øvrige magistrats-

medlemmer med stemmeret i Magistratens møder m.v., men de har ikke del i ansvaret for 

den umiddelbare forvaltning. Valget af medlemmer til Magistraten foretages ved et samlet 

forholdstalsvalg i overensstemmelse med den nugældende styrelsesvedtægt § 5. De tre by-

rådsmedlemmer honoreres med et vederlag for varetagelse af opgaven svarende til en ud-

valgsformand for et ”stort” udvalg, dvs. 10 procent af borgmesterens vederlag. Ændringen 

forudsætter godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet. De økonomiske konsekvenser 

henvises til budgetdrøftelserne.’” 
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Følgende fremgår af det forslag til ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, som er 

vedlagt henvendelsen, og som byrådet har godkendt på et møde den 22. maj 2013 

(ændringer i forhold til den gældende vedtægt er understreget):  

 

”§ 5. Borgmesteren og otte rådmænd vælges som medlemmer af magistraten af byrådet på 

det konstituerende møde ved et samlet forholdstalsvalg efter reglerne i styrelsesloven § 65, 

stk. 5. Styrelseslovens § 65, stk. 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 2. Umiddelbart efter at valg af rådmænd har fundet sted, udpeger hver af de valggrupper 

inden for byrådet, der har fået valgt en eller flere rådmænd, en stedfortræder for hver enkelt 

af de af gruppen valgte rådmænd.  

Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af byrådets konstituerende møde afholder Magistraten et 

konstituerende møde, hvori de fem først valgte rådmænd i den orden, hvori de er valgt, be-

stemmer, hvilken magistratsafdeling de ønsker at forestå, bortset fra borgmesterens afdeling. 

… 

 

Ny § 15: 

§ 15. Borgmesteren og de fem først valgte rådmænd oppebærer vederlag i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vederlag m.v. til kommunale hverv. 

Stk. 2. De øvrige tre rådmænd oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens 

vederlag.” 

 

Aarhus Kommune har ved e-mail til ministeriet af 23. juli 2013 oplyst, at det ikke har 

været meningen, at magistratsmedlemmer uden del i den umiddelbare forvaltning skulle 

være udelukkede fra at sidde i faste udvalg, hvorfor styrelsesvedtægtens § 11, stk. 4 – 

såfremt ministeriet i øvrigt kan godkende en udvidelse af Magistraten – skal tilpasses 

herefter. Bestemmelsen ønskes i så fald givet følgende ordlyd (ændringer i forhold til 

den gældende vedtægt er understreget):  

 

”Stk. 4. Borgmester og rådmænd med ansvar for den umiddelbare forvaltning kan ikke have 

sæde i de faste udvalg.” 

 

Kommunen har i den forbindelse oplyst, at det er en fejl, at ændringen af styrelsesved-

tægtens § 11, stk. 4, ikke blev forelagt byrådet til godkendelse sammen med de øvrige 

ændringer den 22. maj 2013, og at det er kommunens ønske, at der ikke skal være 

begrænsninger i adgangen for rådmænd uden del i den umiddelbare forvaltning til at 

modtage vederlag for at være formand for faste udvalg. 

 

Aarhus Kommune har ved e-mail af 20. august 2013 oplyst, at kommunens økonomi-

udvalg den 19. august 2013 i enighed har tiltrådt en indstilling om ovennævnte ændring 

af § 11, stk. 4, i styrelsesvedtægten, og om at der ikke skal være begrænsninger i ad-

gangen for rådmænd uden del i den administrative forvaltning til at modtage vederlag 

for at være formand for faste udvalg, hvilket ifølge kommunen kræver en ændring af 

den gældende vederlagsbekendtgørelse. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse: 

 
Indledningsvis bemærkes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter ønske fra Aarhus 
Kommune har behandlet kommunens ansøgning i sin helhed, selv om visse dele heraf 
ikke er tiltrådt af byrådet. Ministeriet har ved beslutningen herom lagt vægt på, at de 
væsentligste ændringer har været behandlet af byrådet, at kommunen har oplyst, at det 
er en fejl, at spørgsmålet om de supplerende magistratsmedlemmers mulighed for med-
lemskab af og formandskab for faste udvalg ikke blev forelagt byrådet sammen med de 
øvrige ændringer, og at kommunens økonomiudvalg i enighed har tiltrådt de supple-
rende ændringer. 

 

Lov om kommunernes styrelse1 indeholder bl.a. følgende bestemmelser:  

 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013. 
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”§ 2. … 
Stk. 2. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der 

vedtages af kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtæg-
ten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. 

Stk. 3. I kommuner med magistratsordning, jf. § 64, skal styrelsesvedtægter og vedtægts-
ændringer stadfæstes af økonomi- og indenrigsministeren. I alle kommuner skal kommunal-
bestyrelsen underrette statsforvaltningen om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsæn-
dringer. … 
 

§ 64. I styrelsesvedtægten for Frederiksberg, Københavns, Odense, Aalborg og Århus Kom-

muner kan der træffes bestemmelse om, at der til deltagelse i styrelsen af kommunens anlig-
gender oprettes en magistrat. … 

Stk. 2. Bestemmelser om den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, herunder 
hvilke forretninger der henlægges til de enkelte magistratsmedlemmer til udførelse på disses 
eget ansvar, fastsættes i styrelsesvedtægten. 

Stk. 3. I vedtægten træffes endvidere bestemmelse om de fravigelser af denne lovs indhold, 

som magistratsordningen gør ønskelig. 
 
… 

 
§ 65 c. … 
Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse 

træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om en anden styreform end udvalgsstyre i henhold 
til kapitel III og de styreformer, der er nævnt i §§ 64, 64 a, 64 b, 65 og 65 a. Bestemmelse 
herom træffes forud for eller i løbet af kommunalbestyrelsens valgperiode og kan højst gælde 
for valgperioden eller den resterende del af valgperioden.” 

 

Reglerne om vederlag til kommunalpolitikere er fastsat i bekendtgørelse om vederlag, 

diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv2 (herefter vederlagsbekendt-

gørelsen), som bl.a. indeholder følgende bestemmelser: 
 
”§ 15. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der 

ydes vederlag til formænd for faste udvalg, såfremt de pågældende ikke samtidig er magi-
stratsmedlemmer. 

Stk. 2. Vederlaget til den enkelte formand fastsættes som en procentdel af vederlaget til 
formanden for kommunalbestyrelsen og kan udgøre indtil 10 pct. heraf. 

… 
 
§ 19. Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. § 64 i lov om kom-

munernes styrelse, samt formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med 
delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse - i det følgende alle be-
nævnt borgmestre - oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gæl-
dende løn i en tjenestemandsstilling i staten i overensstemmelse med bilag 1 i denne bekendt-
gørelse.” 

 
Aarhus Kommune har magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse.  
 
I en magistratsstyret kommune varetager borgmesteren og de øvrige medlemmer af 
magistraten hver for deres afdeling både den umiddelbare forvaltning og den admini-
strative ledelse. Disse funktioner er således efter magistratsstyret tillagt et antal enkelt-
personer, som tilsammen udgør magistraten. Magistratens medlemmer er valgt ved for-
holdstalsvalg. De koordinerende funktioner vedrørende samordning, prioritering og 
samlet styring af hele den kommunale virksomhed varetages i en magistratsstyret kom-
mune af den samlede magistrat og af de enkelte magistratsmedlemmer for deres afde-
ling.  
 
De faste udvalg i magistratskommunerne har alene rådgivende funktioner, herunder har 
de til opgave at underkaste de forslag, som byrådet sender dem, en nærmere prøvelse.  
 
Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommen-
tarer, 2010, side 567 f., Betænkning nr. 894/1980 om Kommunale styrelsesformer og 
kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. side 100 ff. og side 191 og Betænkning nr. 
1114/1987 om Københavns Kommunes styrelse, side 36.  

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 med senere ændringer. 
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Det fremgår af styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune, at de faste udvalg i kommu-
nen ud over rådgivende funktioner har visse kontrollerende funktioner i forhold til de 
enkelte magistratsmedlemmer og borgmesteren, herunder kan de anmode de pågæl-
dende om skriftligt eller mundtligt svar på spørgsmål inden for vedkommendes ressort-
område.  
 

Magistratsstyre efter § 64 i lov om kommunernes styrelse indebærer således, at de 

forholdstalsvalgte magistratsmedlemmer alle har del i den umiddelbare forvaltning og i 

den administrative ledelse af kommunen, som de hver udfører for deres afdeling. Koor-

dineringen af kommunens virksomhed varetages af disse magistratsmedlemmer og den 

samlede magistrat. De faste udvalg har til opgave at rådgive byrådet og magistratsmed-

lemmerne samt evt. føre kontrol med magistratens udførelse af byrådets beslutninger.   

 

Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en styreform 

som den af Aarhus Kommune ønskede, hvorefter magistraten skal have deltagelse af 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke har selvstændig del i den umiddelbare for-

valtning og den administrative ledelse af kommunen, og som skal kunne være medlem-

mer og formænd for faste udvalg, ikke falder inden for rammerne af magistratstyret efter 

§ 64 i lov om kommunernes styrelse.  

 

Det fremgår af kommunens henvendelse og den bagvedliggende politiske aftale, at 

baggrunden for ønsket om at øge medlemstallet i magistraten med tre medlemmer, der 

ikke har del i den selvstændige umiddelbare forvaltning og administrative ledelse af 

kommunens anliggender, er at styrke byrådets muligheder for indsigt i og indflydelse på 

kommunens drift og ledelse samt at sikre større sammenhængskraft mellem byrådet og 

magistraten. Det fremgår, at alle medlemmer af magistraten fortsat er valgt af byrådet 

ved forholdstalsvalg, og at det er de fem først valgte, der får selvstændig del i den umid-

delbare forvaltning og den administrative ledelse af kommunen.  

 

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at den styreform, som Aarhus 

Kommune ønsker at indføre ikke giver anledning til uklarhed i opgave- og kompetence-

afgrænsningen imellem de politiske organer i kommunen. Samtidig noterer ministeriet 

sig, at hensigten med den nye styreform bl.a. er at styrke samarbejdet imellem byrådet 

og magistraten.  

 

På denne baggrund skal Økonomi- og Indenrigsministeriet herved med henvisning til  

§ 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse og med forbehold for byrådets endelige 

vedtagelse af styrelsesvedtægten, meddele dispensation til, at Aarhus Kommune for 

valgperioden fra den 1. januar 2014 til og med den 31. januar 2017 kan indføre den 

ønskede styreform, herunder at de tre magistratsmedlemmer, der ikke har del i den 

selvstændige umiddelbare forvaltning og administrative ledelse af kommunens anlig-

gender vederlægges for hvervet med 10 % af borgmesterens vederlag, samt at de kan 

vælges og vederlægges som medlemmer og som formænd for faste udvalg.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation omfatter fravigelse af vederlagsbe-

kendtgørelsens § 15, stk. 1, og § 19, stk. 1, således at de tre sidst valgte magistrats-

medlemmer ikke vederlægges som de fem først valgte magistratsmedlemmer og ikke 

afskæres fra samtidig at modtage vederlag for hvervet som udvalgsformand. 

 

Det skal i den forbindelse efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse fremgå 

udtrykkeligt af Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt, at de pågældende magistratsmed-

lemmer samtidig kan oppebære vederlag som formænd for faste udvalg, og at der så-

ledes herved sker en fravigelse af vederlagsbekendtgørelsens § 15, stk. 1. Ministeriets 

forslag til formulering af en bestemmelse i styrelsesvedtægten herom fremgår nedenfor 

(den foreslåede midlertidige formulering af § 5, stk. 6). 

 



 

 5 

Da den anførte dispensation efter § 65 c, i lov om kommunernes styrelse, er tidsbe-

grænset, skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode om, at bestemmelserne herom 

placeres i et særligt afsnit i styrelsesvedtægten med overskriften ”Midlertidige bestem-

melser”, således at der ikke sker ændring eller omnummerering af de gældende be-

stemmelser i styrelsesvedtægten.  

 

Dette kan ske i et nyt kapitel til sidst i vedtægten, der udformes som følger:  

 

”Midlertidige bestemmelser 

 

KAPITEL VII 

 

§ 17. I valgperioden 1. januar 2014 til og med 31. december 2017 affattes § 5 og § 11, stk. 4, 

som følger: 

 

”§ 5. Borgmesteren og otte rådmænd vælges som medlemmer af magistraten af byrådet på 

det konstituerende møde ved et samlet forholdstalsvalg efter reglerne i styrelsesloven § 65, 

stk. 5. Styrelseslovens § 65, stk. 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 2. Umiddelbart efter at valg af rådmænd har fundet sted, udpeger hver af de valggrupper 

inden for byrådet, der har fået valgt en eller flere rådmænd, en stedfortræder for hver enkelt 

af de af gruppen valgte rådmænd.  

Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af byrådets konstituerende møde afholder Magistraten et 

konstituerende møde, hvori de fem først valgte rådmænd i den orden, hvori de er valgt, be-

stemmer, hvilken magistratsafdeling de ønsker at forestå, bortset fra borgmesterens afdeling. 

Stk. 4. Borgmesteren og de fem først valgte rådmænd oppebærer vederlag i overensstem-

melse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vederlag m.v. til kommunale hverv. 

Stk. 5. De øvrige tre rådmænd oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens 

vederlag. 

Stk. 6. De i stk. 5 nævnte rådmænd kan uanset § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om vederlag, 

diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv vælges til og vederlægges som 

formænd for faste udvalg. 

 

§ 11. … 

Stk. 4. Borgmester og rådmænd med ansvar for den umiddelbare forvaltning kan ikke have 

sæde i de faste udvalg.”” 

 

2. Ændret fordeling af udvalgsvederlag 

Aarhus Kommune har i henvendelsen oplyst følgende om den ændrede fordeling af 

udvalgsvederlag: 

 

”Det andet [forslag omhandler] en ændret fordeling af udvalgsvederlag, herunder også veder-

lag til udvalgsformænd. Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser. Der vedlægges uddrag 

fra det politiske forlig: 

 

’Vederlæggelse  

Byrådsmedlemmernes oplevelse af deres arbejdssituation peger i retning af en stor og sti-

gende arbejdsbyrde samt relativt ringe økonomiske vilkår som lokalpolitiker. Dette billede be-

kræftes af tilsvarende nationale undersøgelser. Inden for gældende lovgivning er mulighe-

derne for at forbedre vederlæggelsen af byrådsmedlemmerne meget begrænsede og om-

handler primært muligheden for at omfordele udvalgsvederlag inden for den fastsatte ramme.  

Under hensyn til en vurdering af omfanget af opgaver og mødehyppighed er forligspartierne 

enige om at løfte vederlaget til medlemmerne af Udvalget for Børn og Unge (tvangsforanstalt-

ninger m.v.). Der er endvidere enighed om at hæve vederlaget til medlemmerne i de faste 

udvalg. Ændringen finansieres ved, at Børn og Unge-udvalget ændres fra 9 til 7 medlemmer, 

og at vederlaget til medlemmerne i Børn og Unge-udvalget ændres til almindeligt vederlag.’” 

 

Det fremgår videre af henvendelsen, at alle medlemmer af faste udvalg – bortset fra 

Teknisk Udvalg – fremover vederlægges med 31.972 kr., og at medlemmer af Teknisk 
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Udvalg fremover vederlægges med 47.957 kr. Vederlaget til formanden for det faste 

Børn og Unge-udvalg nedsættes til 55.063 kr., og vederlaget til de to medlemmer af 

Børn og Unge-udvalget nedsat i medfør af retssikkerhedslovens § 19 (tvangsforanstalt-

ninger m.v.) hæves til 82.594 kr. (formanden) henholdsvis 47.957 kr. (medlemmet). 

 

Følgende fremgår af det fremsendte forslag til ændringer af kommunens styrelsesved-

tægt (ændringerne i forhold til den gældende vedtægt er understreget): 

 

”§ 11. Byrådet nedsætter i sit konstituerende møde umiddelbart efter valg af borgmester, vi-

ceborgmestre og Magistraten følgende faste udvalg: 

Økonomiudvalget 

Socialudvalget 

Beskæftigelsesudvalget 

Teknisk udvalg 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Kulturudvalget 

Børn og Unge-udvalget 

 

Udvalgene består hvert af 7 medlemmer. 

… 

 

§ 16. Formanden for Teknisk Udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmeste-

rens vederlag. 

Stk. 2. Formændene for de øvrige faste udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 6 2/3 % af 

borgmesterens vederlag. 

Stk. 3. Formanden for Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.) oppebærer et 

vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. 

 

Den nuværende § 16 bliver herefter til § 17 etc.” 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets bemærkninger: 

 

Vederlagsbekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende bestemmelser om vederlæggelse 

af udvalgsmedlemmer, -formænd og -næstformænd i magistratsstyrede kommuner: 

 
”§ 14. Kommunalbestyrelsen i kommuner med magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommuner-

nes styrelse, kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for 
medlemskab af faste udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommu-
nernes styrelse og til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-
udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal ydes vederlag til kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i 
medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. § 7, stk. 5, finder tilsvarende anven-
delse. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der 
ydes vederlag til næstformænd for faste udvalg. § 15, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre 180 pct. 
af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 1 
nævnte udvalg og om vederlag for de i stk. 2 nævnte hverv. Fordelingen skal foretages forud 
for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse 
kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. 
i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regn-
skabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen. 

Stk. 6. Det beløb, der efter stk. 5 er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmed-

lemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen 
ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for for-
mands- henholdsvis næstformandshvervet. … 

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der 

ydes vederlag til formænd for faste udvalg, såfremt de pågældende ikke samtidig er magi-
stratsmedlemmer. 
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Stk. 2. Vederlaget til den enkelte formand fastsættes som en procentdel af vederlaget til 
formanden for kommunalbestyrelsen og kan udgøre indtil 10 pct. heraf. 

 

I magistratsstyrede kommuner kan det årlige vederlag til bl.a. medlemmer af faste ud-

valg og de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget 

efter retssikkerhedslovens § 19 højst udgøre 180 pct. af borgmestervederlaget i kom-

munen, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 14, stk. 4. Vederlag til formænd for faste udvalg 

indgår ikke i puljen. Her fastsættes rammen i vederlagsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, 

hvorefter vederlaget til den enkelte formand for et fast udvalg højst kan udgøre 10 pct. 

af borgmestervederlaget. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ingen bemærkninger til den ønskede ændring af 

medlemstallet i det faste Børn og Unge-udvalg eller til omfordelingen af vederlag til ud-

valgsmedlemmer, herunder medlemmer af Børn og Unge-udvalget (tvangsforanstalt-

ninger m.v.). Ministeriet har i den forbindelse noteret sig, at forhøjelsen af vederlaget til 

udvalgsmedlemmerne holdes inden for den pulje på 180 pct. af borgmestervederlaget, 

der er til rådighed, og at finansieringen således sker ved en omfordeling mellem ud-

valgsmedlemmerne samt en reduktion af antallet af medlemmer i det faste Børn og 

Unge-udvalg.  

 

Ministeriet har ligeledes ingen bemærkninger til den ønskede ændring af vederlagene 

til udvalgsformænd, idet de højeste vederlag fortsat udgør 10 pct. af borgmesterveder-

laget, jf. § 15, stk. 2, i vederlagsbekendtgørelsen. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal for en god ordens skyld bemærke, at den ovenfor 

citerede ændrede § 16 i kommunens styrelsesvedtægt fortsat skal være § 15, idet der 

ikke indsættes nogen ny § 15 i vedtægten, jf. de under pkt. 1 anførte midlertidige be-

stemmelser i styrelsesvedtægten. 

 

3. Stadfæstelse af ændringer af styrelsesvedtægten 

På ovennævnte vilkår stadfæster Økonomi- og Indenrigsministeriet herved de ønskede 

ændringer af Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt. Stadfæstelsen sker under forudsæt-

ning af byrådets endelige godkendelse af ændringerne, jf. herved § 2, stk. 2, i lov om 

kommunernes styrelse. 

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at fordelingen af vederlag til udvalgsmedlemmer 

ikke fremgår af styrelsesvedtægten og således ikke er omfattet af eller kræver ministe-

riets stadfæstelse.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at byrådet sender et eksemplar af 

den endeligt vedtagne styrelsesvedtægt til Statsforvaltningen. 

 

Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Christian Vigh 


