Magistraten

Punkt 3.

Opdatering af Magistratens forretningsorden
2015-063407
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender udkast til opdateret forretningsorden for
Magistraten.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet og Magistraten har i 2013 og 2014 truffet beslutninger bl.a. om åbenhed. Forretningsordenen for
Magistraten konsekvensrettes i overensstemmelse hermed midtvejs i byrådsperioden.
Indhold
Magistratens forretningsorden er senest vedtaget af Magistraten den 2. marts 1998. Der er udarbejdet et
udkast til opdateret forretningsordenen således, at byrådets beslutninger fra møderne den 28. januar 2013
og 13. januar 2014 om henholdsvis ”Principper for åbenhed i udvalgenes, Magistratens og byrådets dagsordener” og ”Åbenhed i dagsordener og referater for stående udvalg, Magistraten og byrådet” er indarbejdet.
Forretningsordenen er ligeledes opdateret i forhold til Magistratens beslutning af 13. januar 2014 om elektroniske dagsordener til byråd, magistrat og udvalg, samt justeret således at tilgængeligheden til sagerne sker i
overensstemmelse med reglerne i Persondataloven.
Forretningsordenens systematik er tilnærmet byrådets forretningsorden og enkelte tilføjelser fra byrådets
forretningsordenen er desuden medtaget. Endelig er forretningsordenen gennemskrevet, så den er kønsneutral, og den er i et vist omfang redaktionelt tilrettet.
Den gældende forretningsorden fra 1998 samt udkast til opdateret forretningsorden vedlægges. I udkastet til
den reviderede forretningsorden er tilføjelser og beslutninger på baggrund af Magistratens og byrådets beslutninger i møderne den 28. januar 2013 og 13. januar 2014 anført med grøn skrift. Med blå skrift er anført
nye tilføjelser, præciseringer og omformuleringer, herunder bl.a. fra byrådets forretningsorden. Det resterende med sort skrift er videreførelser fra den eksisterende forretningsorden. I et begrænset omfang er tekst
fjernet, som ikke længere vurderes at være aktuelt.
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Bilag:
Forretningsorden for Magistraten 1998.doc
Udkast til Magistratens forretningsorden
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