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Til Borgmesterens Afdeling – Peter Marker 
  
 
 MBU-bidrag til besvarelse af forespørgsel om åbenhed og møder 
Borgmesterens Afdeling v/ Peter Marker har bedt om bidrag til besvarelse af 
SF’s forespørgsel om offentlighedens adgang til at læse mødemateriale fra 
f.eks. rådmandsmøder. Her fremsendes Børn og Unges bidrag til besvarelse 
af forespørgslen. 
 
Hvilke møder de enkelte magistratsafdelinger har valgt at give offent-
ligheden adgang til (f.eks. rådmandsmøder)? 
Børn og Unge benytter Aarhus Kommunes mødesystemer til at udarbejde 
dagsordner og referater fra interne møder som chefmøder, rådmandsmøder, 
afdelingsmøder osv. Mødematerialet, inklusive bilag, er tilgængeligt for alle 
medarbejdere i Aarhus Kommune med adgang til mødesystemerne. Der er 
tale om et stort antal medarbejdere, så i den forstand er der åbenhed om 
Børn og Unges mødemateriale til gavn for arbejdet og samarbejdet i Aarhus 
Kommune.  
 
Referaterne har til formål at fastholde beslutninger og væsentlige pointer 
samt entydigt at placere ansvaret for opfølgning på det, der bliver aftalt på 
møderne. Børn og Unge ser således dagsordner og referater som et væ-
sentligt arbejdsredskab for ledere og sagsbehandlere, der skal forberede 
samt følge op på beslutninger. Referaterne har ikke i sig selv værdi i en 
kommunikation til offentligheden, fordi de knytter sig tæt til selve mødemate-
rialet og oftest ikke gengiver den kontekst, der kan gøre indholdet selvforkla-
rende for udenforstående.  
 
Offentliggørelse af referaterne risikerer at flytte fokus fra referaternes egent-
lige hovedformål: Opfølgning på møder og fastholdelse af beslutninger og 
deres baggrund. Hvis fokus flyttes til, hvorvidt oplysninger i mødemateriale 
eventuelt kan give anledning til misforståelser i forbindelse med offentliggø-
relse, risikerer det at udvande indholdet af mødematerialet og dermed mind-
ske materialets værdi i forhold til formålet.  
 
I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på, at ledelsesfo-
ra ikke mindst er fora for udveksling af foreløbige idéer og gensidig sparring 
om strategiske overvejelser for hele organisationens retning. I store organi-
sationer med over 10.000 medarbejdere finder Børn og Unge det hensigts-
mæssigt, at der kommunikeres så klart og målrettet som muligt om organisa-
tionens strategiske retning. Det vil åbne referater ikke medvirke til. 
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Side 2 af 2 Og om offentligheden har (og har haft) løbende adgang til både dags-

ordener, bilag og referater fra disse møder? 
Jf. argumenterne oven for, har offentligheden ikke haft adgang til det nævnte 
materiale. 


