Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Rådhuset
d. 26. august 019 kl. 15.00 (vær. 424)
Mødedeltagere:
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Barbara Dunn (BD), Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret
Bjarne Bendtsen (BB), Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum (afbud)
Poul Louring (PL), Vejlby Risskov Fællesråd (afbud)
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

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C

Dagsorden:
Telefon: 89 40 20 00

Dagsorden - mandag 26. august 2019
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til beslutningsreferat af arbejdsgruppemøde
d. 8. april (rundsendt med dagsorden)

3.

Planlægning af MTM-mødet d. 10. oktober – form og indhold
(indkomne forslag fra fællesrådene rundsendt med dagsorden)

4.

Oplandsudvalget (- opstart, temamøder, inddragelse af fællesrådene) (jf. LDPs mail d. 28.06., inkl. udkast til Kommissorium for
Oplandsudvalget samt vedlagte Intro. til Oplandsudvalget for fællesrådenes arbejdsgruppe)

5.

Evt. andre fokusområder i 2019

6.

Næste møde i arbejdsgruppen

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 til dagsordenen

Ad 2

Ingen bemærkninger til det fremsendte referat

Ad 3

Planlægning af MTM-mødet d. 10. oktober i Teknik og Miljøs
nye bygning, Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, Brabrand
– form og indhold:
Kl. 19:00 – 19:45
Mødets første del foregår i Auditoriet i stueetagen, hvor Direktør
Henrik Seiding indleder med en status på Teknik og Miljøområdet i Aarhus Kommune, hvorefter Administrations- og Økonomichef Michael Johansson kort gennemgår budgettet.
Kl. 19:45 – 20:00
Via elevatorer / trapper til 6. etage, ’Roof Top’, hvor der serveres
kaffe, kage, vand mv.
Kl. 20:00 - 21:15
Alle deltagere får mulighed for at høre-/deltage i 2 workshops á
ca. 30 minutters varighed. (Der planlægges 4 workshops, der
indledes med oplæg, hvorefter der bliver mulighed for spørgsmål/debat - se nedenfor).
(Der opstilles 15-20 stole ved hvert område).
Kl. 21:15 – 21:30
Fælles afrunding v/Direktør Henrik Seiding.

Efter gennemgang af de indkomne forslag (fra 9 fællesråd) blev
følgende punkter foreslået inddraget på MTM-mødet d. 10. okt.:
•

Status på Aarhus Kommunes temaplan, ’En grønnere by med mere blåt’
Hvad kan vi som fællesråd gøre for at ’spille med’/støtte
op om processen?

•

Status vedr. Aarhus Kommunes Støjhandleplan
Hvordan kan fællesrådene bidrage til processen omkring
støj i eksisterende boligområder, etc.?

•

Status på mobilitetsområdet i Aarhus Kommune
Hvordan med trafiksikkerheden, nye cykelstier – og den
offentlige transport fremover?
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•

Tidlig inddragelse ifm. byggerier/lokalplaner
Hvordan bliver fællesrådene bedst inddraget? – og hvordan formidler vi bedst videre til lokalsamfundene, mv.

Det blev foreslået, at der opstilles en boks til eventuelle spørgsmål, som deltagerne i MTM-mødet d. 10. okt. måtte ønske besvaret efterfølgende.

De øvrige emner foreslået af fællesrådene påtænkes inddraget i
andre relevante sammenhænge, og for eksempel behandlet i
mindre udvalg og/eller ifm. formandsmødet i okt./nov.).

Kulturmiljøer – ’bevaringsværdige sammenhænge’:
På dette område forestår der netop nu en proces for udvikling af
en ny politik for ’Arkitektur og Bykvalitet’ i Aarhus Kommune,
som også vil omfatte borgerinddragelse.
Vejharmonisering:
Der arbejdes pt. på at finde en dato for et møde ml. Teknik og
Miljø og de berørte formænd, idet vejharmonisering er et stort
tema i mange fællesråd. (Præcisering og tydeliggørelse er nødvendig vedr. manglende betaling.)
Offentlig transport:
Planlægges inddraget i oplægget d. 10. okt. vedr. mobilitet.

Ad 4

Oplandsudvalget (- opstart, temamøder, inddragelse af fællesrådene)
FL havde ikke hørt yderligere fra Ango Winther (vedr. mulig deltagelse som fast medlem af udvalget), så han tager atter kontakt.
Oplandsudvalgets første temamøde forventes afholdt i november. Mulige temaer kunne på forhånd diskuteres på et formandsmøde for fællesrådene, eks. ultimo oktober.
LDP foreslog, at formandsmødet evt. kunne afholdes som første
del af mødet på Oplandsudvalgets temamøde i november. Alternativt at man inviterer nogle stykker fra hvert fællesråd i oplandsbyerne til første del af mødet.
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Hvis det ikke er muligt at afholde formandsmødet forud for Oplandsudvalgets første temamøde, foreslog FL at afholde et formøde med formændene fra de omfattede oplandsbyer.
Arbejdsgruppen vil nu overveje, hvordan man bedst kan få Oplandsudvalget og formandsmødet til at ’spille sammen’, samt
hvilke tematikker, der evt. kunne være relevante.
Vejharmonisering:
Der arbejdes pt. på at finde en dato for et møde ml. Teknik og
Miljø og de berørte formænd.
Offentlig transport:
Inddrages i oplæg om mobilitetsområdet.

Ad 5

Evt. andre fokusområder i 2019
Særskilt møde omkring vejharmonisering.

Ad 6

Næste møde i arbejdsgruppen
Næste møde planlægges afholdt d. 11. nov., kl. 15.30-16.30,
Aarhus Rådhus, vær 420.

Ad 7

Evt.
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