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Stadfæstelse af ændringer af Århus Kommunes styrelsesvedtægt

Ved e-mail af 17. oktober 2017 med bilag har Århus Kommune anmodet Økonomi- og 

Indenrigsministeriet om at stadfæste visse ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, 

herunder at forlænge en dispensation til fravigelse af kommunens styreform for den 

kommende valgperiode. Det fremgik af henvendelsen, at ændringerne var vedtaget af 

Århus Byråd ved førstebehandling den 11. oktober 2017.

Århus Kommune har ved e-mail af 3. november 2017 over for ministeriet oplyst, at År-

hus Byråd den 1. november 2017 andenbehandlede og endeligt godkendte ændrin-

gerne af styrelsesvedtægten.

Århus Kommune har til Økonomi- og Indenrigsministeriet bl.a. fremsendt vedhæftede 

udgave af styrelsesvedtægten, hvori de ønskede ændringer er markerede.

De ændringer, som Århus Kommune ønsker stadfæstet, er – ud over visse rent tekniske 

ændringer – følgende:

1. Forlængelse af den dispensation, som Økonomi- og Indenrigsministeriet den 26. au-

gust 2013 meddelte Århus Kommune til udvidelse af magistraten med tre medlemmer, 

der ikke ligesom borgmesteren og de øvrige fem medlemmer af magistraten har selv-

stændig del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender og i den admini-

strative ledelse af kommunen. Dispensationen omfatter også vederlæggelse af de tre 

nævnte medlemmer af magistraten, der ikke vederlægges som de øvrige magistrats-

medlemmer, men vederlægges for hvervet med 10 pct. af borgmesterens vederlag. En-

delig omfatter dispensationen det forhold, at de tre magistratsmedlemmer kan vælges 

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

Dispensationen er for indeværende valgperiode fastsat i § 17 i Århus Kommunes sty-

relsesvedtægt, der således ønskes ændret til at gælde for valgperioden fra den 1. januar 

2018 til den 31. december 2021.

Århus Kommune har i sin henvendelse bl.a. oplyst, at der i efteråret 2015 blev gennem-

ført en evaluering af ordningen, hvoraf det bl.a. fremgår, at det grundlæggende har væ-

ret en positiv forandring med den ændrede sammensætning af magistraten, og at det 

giver god mening, at de nye magistratsmedlemmer er kommet med, da de står frit til at 

tænke i sammenhænge på tværs af sager og afdelinger.

2. Sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget til et Social- og Be-

skæftigelsesudvalg, således at Århus Byråd fremover vil nedsætte seks faste udvalg 

mod hidtil syv. Ændringen indebærer ændring af § 11 i Århus Kommunes styrelsesved-

tægt.
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Århus Kommune har oplyst, at ændringen skal have virkning fra den kommende valg-

periode, dvs. fra den 1. januar 2018.

Det fremgår af § 8 i Århus Kommunes styrelsesvedtægt, at sociale forhold og beskæf-

tigelse henhører under samme magistratsafdeling og dermed under samme rådmands 

ansvar.

Det fremgår af Århus Kommunes henvendelse, at begge ændringer er en del af byrå-

dets opfølgning på en rapport fra det såkaldte ”Styringsudvalg” – et § 17, stk. 4-udvalg 

bestående af tre byrådsmedlemmer, der er kommet med forslag og anbefalinger til den 

fremadrettede styring af Århus Kommune.

I den anledning skal Økonomi- og Indenrigsministeriet meddele, at ministeriet herved i 

medfør af § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 

af 28. marts 2017, forlænger den i 2013 meddelte dispensation, der fremgår af § 17 i 

Århus Kommunes styrelsesvedtægt, jf. ovenfor punkt 1, således at dispensationen gæl-

der for valgperioden 2018-2021. Dispensationen omfatter en fravigelse af magistrats-

styreformen, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, og af § 15, stk. 1, og § 19, stk. 1, 

i bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for 

varetagelsen af kommunale hverv.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved beslutningen herom bl.a. lagt vægt på, at den 

ændrede styreform, der følger af dispensationen, ikke giver anledning til uklarhed i op-

gave- og kompetenceafgrænsningen mellem de politiske organer i kommunen, og at 

ændringen er blevet evalueret positivt i den forløbne valgperiode.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan endvidere godkende ændringen af § 11 i Århus 

Kommunes styrelsesvedtægt, hvorefter Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget 

sammenlægges til et Social- og Beskæftigelsesudvalg. Ministeriet har herved bl.a. lagt 

vægt på, at ændringen ikke giver anledning til uklarhed i opgave- og kompetenceaf-

grænsningen mellem de politiske organer i kommunen.

Da de af Århus Byråd ønskede tekniske ændringer af styrelsesvedtægten heller ikke 

giver Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning til bemærkninger, stadfæster ministe-

riet hermed med virkning fra den 1. januar 2018 de ændringer af styrelsesvedtægten, 

som Århus Kommune har markeret i vedhæftede version af styrelsesvedtægten.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode Århus Kommune om at sende den æn-

drede styrelsesvedtægt til Ankestyrelsen.

Kopi af dette brev er sendt til Ankestyrelsen.

Med venlig hilsen

Nikolaj Stenfalk

Kontorchef


	Stadfæstelse af ændringer af Århus Kommunes styrelsesvedtægt
	1.
	2.


