Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
19. september 2018

Aarhus Rådhus d. 19. september 2018 kl. 15.00 (vær 426)
Mødedeltagere:
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Barbara Dunn, Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret
Poul Louring, Vejlby Risskov Fællesråd
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)
Inviterede gæster:
Borgmesterens Afdl.: Tine Holm Mathiasen (THM)
Sociale Forhold og Beskæftigelse: Britta Nielsen Pilegaard (afbud)
Sundhed og Omsorg: Henriette Andersen (HA)
Kultur og Borgerservice: Maibritt Møller (MM)
Børn og Unge: Hans Van Binsbergen (HVB)
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Aarhus Kommune
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Rådhuset
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Afbud fra:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jboj@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Dagsorden:

Sag: 18/040670Sagsbehandler:
Jette Bøjesen

Dagsorden 19. september 2018
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Kort status v/inviterede gæster på deres oplevelser af samarbejdet
med fællesrådene siden seminaret i foråret

2.

Generel fælles drøftelse af samarbejdet, inkl. opsummering af indkomne tilbagemeldinger fra fællesrådene

3.

Afrunding

4.

Evt.
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Referat:
Ad 1

FL bød velkommen og takkede de inviterede gæster for deres
deltagelse.
FL lagde ud med at opsummere på de modtagne tilbagemeldinger fra 6-7 fællesråd, som på hans forespørgsel var vendt tilbage
med deres erfaringer med kontakt til Aarhus Kommunes forvaltninger via de udpegede hovedkontaktpersoner indenfor det seneste halvår.
Konklusionen er, at kontakten er ’klar og gennemskuelig’, og at
alle henvendelser bliver behandlet ’sobert og seriøst’. Det ret begrænsede antal tilbagemeldinger tages som udtryk for tilfredshed, samt at sommerperioden altid er relativt stille.
Intro-runde:
HVB fortalte, at B&U pt. er opdelt i 8 områder, og at fællesrådene er gode til at gøre brug af de lokale kontakter samt chefen
for fællessekretariatet.
MM berettede, at stormødet i foråret har resulteret i en del opfølgende kontakt. Ellers udnyttes de lokale biblioteker mv. bredt.
Desuden fortalte MM, at der i efteråret 2019 oprettes et ’Oplandsudvalg’ med både interne og eksterne deltagere. I kommissoriet for udvalget er fællesrådene også specifikt nævnt.
THM berettede om dialog med Trøjborg (Helle Randlev), dialog
med div. kræfter bag Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd,
samt om god kontakt til Fællesrådet i Holme, Højberg, Skåde.
(Rådets kontaktperson, Hans Skou og THM har aftalt et møde i
fællesrådet i nær fremtid for at styrke det lokale samarbejde,
som de i fællesskab har sat i gang, og som THM ser frem til).
HA fortalte, at der siden forårets stormøde var skabt nye samarbejder, og at repræsentanter fra fællesrådene siden da havde
været inviteret til at deltage aktivt ifm. stormøder i MSO-regi.
HA understregede vigtigheden af at ’ha’ hinanden på lystavlen’.
LDP bekræftede, at en denne fælles opmærksomhed på fællesrådene netop er en del af øvelsen. LDP bekræftede også, at aktivitetsniveauet ift. fællesrådene i de senere år har været stigende,
og at stadig mere information bliver videreformidlet.
FL fortalte, at fællesrådene nu beskæftiger sig med andre emner
end ’veje og lokalplaner’, eks også biblioteker samt børn & unge.
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Ad 2

Forskellige emner blev berørt i løbet af den efterfølgende drøftelse:
Fællesrådenes sammensætning og den lokale opbakning:
Fordi byens områder er så forskellige, er det vanskeligt at sige
noget generelt herom, men det generelle billede er, at:
- der er tæt samarbejde med biblioteker, skoler, fritidshjem og
daginstitutioner,
- der flere steder er gang i nabolagsaktivering via lokalcentre, og
- at ’menigmand’ møder typisk op og deltager i enkeltsager.
Kontakt til-/kommunikation ml. kommune og fællesråd:
FL understregede, at selvom fællesrådene altid ønsker sig bedre
fysiske rammer i lokalområderne, så fungerer kontakten til og
kommunikationen ml kommune og fællesråd, og kommunen henviser endog nu borgere til fællesrådene, hvilket ’vi er glade for’.
LDP spurgte til, om der er mere behov for information om-/markedsføring af fællesrådene. (Evt. kommunikation omkring formidling af specifikke emner?)
FL svarede, at der generelt er stor tilfredshed med informationsniveauet, men han lovede samtidig at vende spørgsmålet på
kommende møder.

Aarhus Kommunes nye digitale høringsportal bliver på sigt
et vigtigt redskab til styrkelse af kommunikationen og mulighed
for øget inddragelse (forventet lancering: 1. halvår 2019).
Ad 3

Som konklusion på drøftelsen rundede FL af og understregede,
at ’vi er på rette vej’.
FL takkede for fremmødet og ønskede ’på gensyn’ til næste fællesrådsseminar i marts/april 2019.

Ad 4

Referat fra arbejdsgruppemøde i august blev godkendt til offentliggørelse.

Næste møde:
Arbejdsgruppemødet i oktober finder sted d. 23. oktober, kl. 15.30-16.30
i lokale 020 (Rådhusets parterre-etage).
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