Magistraten

Punkt 4.

Opdatering af byrådets forretningsorden
2015-063609
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender udkast til opdateret forretningsorden for byrådet.
Beslutning:
Anbefales.
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
byrådet konsekvensrettes i overensstemmelser hermed midtvejs i byrådsperioden.
Indhold
Byrådets forretningsorden er senest ændret/vedtaget af byrådet den 8. februar 2010. Der er udarbejdet et
udkast til en tilrettet forretningsorden 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.
Magistratens beslutning af 13. januar 2014 om elektroniske dagsordener til byråd, magistrat og udvalg er
ligeledes indarbejdet.
I forretningsordenens § 1, stk. 7, 2. punktum findes en bestemmelse om pressens mulighed for at foretage
TV- og radiooptagelse af byrådsmøderne. Det foreslås at tilpasse bestemmelsen, så den bringes i overensstemmelse med byrådets praksis for optagelse af møderne, som sker efter aftale med borgmesteren, samt i
lyset af, at byrådsmøderne streames på internettet.
I forretningsordenens § 10, stk. 1, 2. punktum er tilføjet en bestemmelse om, at borgmesteren i særlige tilfælde kan beslutte, at afstemning skal ske ved håndsoprækning. Forretningsordenen er således her bragt i
overensstemmelse med byrådets praksis om afstemninger.
Forretningsordenen er justeret således, at tilgængeligheden til sagerne sker i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven, og endelig er den i et mindre omfang redaktionelt tilrettet.
Den gældende forretningsorden fra 2010 samt udkast til tilrettet og revideret 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 normalforretningsordenen.
Det resterende med sort skrift er videreførelser fra den eksisterende forretningsorden. Der er i et meget begrænset omfang fjernet tekst, som ikke længere vurderes at være aktuelt.
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Bilag:
Byrådets forretningsorden 2010.docx
Udkast til byrådets forretningsorden
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