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Beslutning: Anvendelse af videokonference på udvalgsmøder
Sagsnr. i ESDH:
19/5536
Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
På baggrund af en evaluering fra Udvalget for digitalisering og innovation skal Økonomiudvalget
anbefale over for Byrådet, at der kan anvendes videokonference i forbindelse med afholdelse
fagudvalgsmøder.
Sagsfremstilling
For at skabe de bedst mulige rammer for, at politikerne kan varetage deres opgaver, har
forvaltningen i samarbejde med Udvalget for digitalisering og innovation afprøvet og evalueret brug
af videokonferencer i forbindelse med udvalgsmøder.
Udvalget har siden april 2018 afprøvet digital mødedeltagelse via videokonference, således at
medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage fysisk i mødet, kunne deltage virtuelt via
videokonference. Evalueringen var positiv og derfor anbefaler udvalget, at de øvrige fagudvalg
giver mulighed for, at medlemmer kan deltage via videokonferencer.
En række af Byrådets medlemmer oplever indimellem, at deres civile liv eller arbejdsliv ikke
tillader eller gør det vanskeligt at deltage i udvalgsmøder på rådhuset eller på andre fysiske
lokationer i kommunen.
Formelt er der ikke noget til hinder for at afholde møder med brug af videokonferencer.
Udvalgsmøder kan som udgangspunkt afholdes som telefonmøder. Alle medlemmer skal være
indkaldt, de skal deltage i forhandling og de skal have mulighed for at træffe beslutninger.
Beslutningsprotokollen skal stadig underskrives, men dette kan gøres ved at sende en bekræftelse på
deltagelse via e-mail. Udvalg for digitalisering og innovation har i deres afprøvning af
videokonferencer lagt vægt på, at der som hovedregel skal være tale om fysiske møder samt at
deltagelse via videokonference skal være aftalt senest 24 timer før udvalgsmødets begyndelse.
Anvendelsen af videokonference i mødeafvikling har givet medlemmerne af Udvalg for
digitalisering og innovation mulighed for at deltage i møder trods rejseaktiviteter. Til brug her for
har forvaltningen anvendt en gratis version af en Skype-løsning, der kun har kunnet anvendes af få
brugere ad gangen og i en kort prøveperiode.
Med afsæt i udvalgets nylige evaluering af brugen af videokonference og forvaltningens
undersøgelse af tekniske muligheder, anbefaler Udvalg for digitalisering og innovation de øvrige
stående udvalg at anvende videokonferencer.
En forudsætning for at de øvrige udvalg kan anvende videokonference er, at muligheden
indarbejdes i de enkeltes udvalgs forretningsordener. Udvalg for digitalisering og innovation
anbefaler ligeledes:
 at eventuelle præsentationer fremsendes til videokonferencemødedeltagere inden mødets
begyndelse
 at forvaltningen udarbejder forslag til justering af udvalgenes forretningsorden ift. brug af
videokonferencer
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at forvaltningen udarbejder en minivejledning i brugen af videokonferencer

Økonomiske konsekvenser
Investering i otte webkameraer og bordmikrofoner til en værdi af 1.500 kr. per sæt og en samlet
værdi af 12.000 kr. Omkostningerne til implementering af det tekniske setup og licenserne er fortsat
under afklaring, men forvaltningen forventer, at udgiften her til finansieres inden for det
eksisterende budget.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov og udvalgenes forretningsorden.
Det videre forløb
Hvis sagen godkendes, forelægger forvaltningen efterfølgende sager for udvalgene med henblik på
at justere forretningsordenerne. Derudover udarbejder forvaltningen en vejledning i, hvordan
videokonferencer anvendes. Løsningen vil tidligst kunne udbredes i efteråret 2019.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:
muligheden for at anvende videokonference i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder i de
øvrige stående udvalg godkendes, herunder at forretningsordenerne justeres.
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019
Anbefales med bemærkning om, at digitale konferencer skal være en undtagelse og at møder
afholdes som fysiske møder, hvor et mindretal af medlemmerne kan deltage digitalt.
Beslutning i Byrådet den 26-06-2019
Godkendt med bemærkning om, at digitale konferencer skal være en undtagelse, og at møder
afholdes som fysiske møder, hvor et mindretal af medlemmerne kan deltage digitalt.
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