Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
23. oktober 2018

Aarhus Rådhus d. 23. oktober 2018 kl. 15.30 (vær 020)
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)
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TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Afbud fra:
Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C

Dagsorden:
Telefon: 89 40 20 00

Dagsorden 23. oktober 2018
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 19. september

3.

Evaluering af MTM-mødet på Bautavej d. 9. oktober

4.

Afklaring vedr. afholdelse af muligt formandsmøde ultimo november

5.

Næste møde i arbejdsgruppen

6.

Foreløbige idéer til program for næste års seminar i marts

7.

Eventuelt

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jboj@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 18/040670
Sagsbehandler:
Jette Bøjesen
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Referat:
Ad 1

Ingen bemærkninger.

Ad 2

Et par mindre tilretninger fra Flemming blev indarbejdet.

Ad 3

MTM-mødet d. 9. oktober
Generelt var der stor tilfredshed med mødets form og tema-indlæggene. Der var tale om positiv formidling, så kommunikationen
lykkedes.
Tema-indlæggene ’sætter nogle tanker i gang’, selvom de var relativt korte. Desuden er det rart ar kunne stille et spørgsmål.
Kun indlægget om harmonisering af veje havde ’givet lidt dønninger’, hvilket affødte en konstruktiv diskussion af emnet på dagens møde:
•
•
•
•
•
•

Vejlaug er som udgangspunkt en god idé.
Der er behov for etablering af vejlaug fra processens
start.
Kommunen skal være mere proaktiv for at lykkes (evt.
som facilitator i processen).
Vej-kombinationer med institutioner, erhverv og boliger
er potentielt problematiske.
En ret langstrakt proces (fra varsling af privatisering til
gennemførelse går ca. 14 år).
Pga. kompleksiteten har nogle kommuner valgt at opgivet det (LDP understregede, at der ikke var ’vaklen fra
politisk hold’ i Aarhus).

Et forslag kunne være at udarbejde 2-3 forskellige modeller/formater, som vejlaug kunne ’støtte sig til’ i opstartsfasen.
LDP spurgte, om der kunne være basis for et møde mellem arbejdsgruppen og Kim Gulvad Svendsen om emnet.
Arbejdsgruppen var meget positivt indstillet. De gav udtryk for, at
de gerne assisterer og evt. gerne peger på steder, hvor indførelsen af vejlaug er gennemført forholdsvis vellykket.
Desuden ville det være fint at invitere formænd til at deltage,
som er berørt/’i spil’ i den nærmeste fremtid.
OBS-punkt til næste år:
En lidt mere selektiv udvælgelse af oplæg i 1. halvdel af mødet
ville muliggøre, at indlæg i temadelen kunne blive lidt længere og samtidig levne blot lidt tid til spørgsmål (af almen interesse).
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Ad 4

Afholdelse af muligt formandsmøde ultimo november
Det blev besluttet at invitere til formandsmøde torsdag d. 29.
november, kl. 17-18.30 på rådhuset (ikke mindst for at formændene kan få indflydelse på emner til seminaret i foråret).
Til mødet inviteres til deltagelse af en formand (eller substitut) fra
hvert fællesråd.
FL skriver udkast til mail, hvori formændene opfordres til at fremkomme med ønsker til emner/problemstillinger af fælles interesse, som med fordel kan diskuteres på formandsmødet (og
eventuelt kan medtages på fællesrådsseminaret til foråret).
Fra arbejdsgruppens side blev det nævnt, at ’gode temaer/positive emner’ er meget nemmere at håndtere end vanskelige områder, såsom eks. vejharmonisering.
Netop nu fremstår ’Mobilitet’ som et eksempel på et positivt
emne/tema. – Mere problematiske emner/temaer i Aarhus pt. forekommer at være ’Byggeri’ og ’Fortætning’. (Der er dog forståelse for fortætning af byen, indtil den ’kammer over’).
LDP: Planafdelingen forsøger med eksempler på tidlig borgerinddragelse, som flere steder har resulteret i vellykkede stormøder
og efterfølgende samarbejder med jævnlige møder med embedsværket, som har fungeret fornuftigt.

Ad 5

Arbejdsgruppen holder møde onsdag d. 14. nov., hvor de indkomne punkter afklares, (så evt. relevante kommunale medarbejdere kan inviteres til formandsmødet).

Ad 6

Idéer til program for næste års seminar (primo marts)
Herunder blev det nævnt, at mulige emner til seminaret skal
være af generel/almen interesse, ikke kun af lokal interesse
(eks. harmonisering af veje kommer ikke på dagsordenen).
•
•
•

•
•

Kommuneplan 2017
Planstrategien er et oplagt emne
Den fortsatte tilflytning til byerne (- fortsætter trenden på
den lange bane? - eller vender de unge sig pludselig
mod nedlagte landbrug eller et liv på øerne?)
Top-aktuelle emner?
Hvordan med (tilstrømningen til) Lisbjerg, Havnen, Nye?
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JB forhører sig mht. mulige datoer for reservation af rådhushallen samt mulig deltagelse af borgmester og rådmænd, mv.
Ad 7.

Evt.

Næste møde:
Arbejdsgruppemødet i november finder sted d. 14. november, kl. 12.0013.00 i lokale 424.
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