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Teknik og Miljø, Rådhuset  

d. 11. november 2019 kl. 15.30 (vær. 420) 

 

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) 

Hanne Storvang (HS), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet 

Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet (referent) 

 

 

 

Dagsorden: 

Dagsorden - mandag 11. november 2019  
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Bemærkninger til beslutningsreferat af arbejdsgruppemøde  

d. 26. aug. og noter fra MTM-mødet d. 10. okt. 

3.  Evaluering af MTM-mødet d. 10. oktober – form og indhold 

4. Oplandsudvalget – og dets samspil med fællesrådene  

Seneste nyt fra udvalgets opstartsmøde v/Flemming Larsen 

5. Formandsmødet i januar 2020 – dato, form og indhold  

6. Vejharmonisering/private fællesveje – Muligt møde mellem  

Kim Gulvad Svendsen og de berørte fællesråd  

7.  Landsbyprisen 2020 – Mulige emner? 

8. Uganda-projekt – Evt. interesse i at medvirke (mail vedhæftet) 

9. Næste møde i arbejdsgruppen 

10. Eventuelt 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

Rådmandssekretariatet 

Rådhuset 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

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 de fremsendte referater 

 

Ad 3 Evaluering af MTM-mødet d. 10. oktober – form og indhold 

Der var stor tilfredshed med både mødeform og indhold. 

Præsentationerne var detaljerede, og tilhørerne ’fik meget med 
hjem’. Desuden var alle oplægsholdere meget velforberedte. 

Et par opmærksomhedspunkter:  

• Om muligt lidt større afstand mellem præsentationer på 
’Roof Top’ (af hensyn til lydniveauet, der kunne virke ge-
nerende). 
 

• Adgang til kaffe, kage/frugt fra flere sider. 
 

• Sukkerfri snacks ved kommende arrangementer. 

 

Ad 4 Oplandsudvalget – og dets samspil med fællesrådene  
Seneste nyt fra udvalgets opstartsmøde v/Flemming Larsen (FL) 

FL deltager som fast medlem af udvalget, der består af 5 interne 

medlemmer (byrådspolitikere) samt 5 eksterne medlemmer: 

 

Ango Winther (formand) 

Anette Poulsen (A) 

Mette Skautrup (K) 

Almaz Mengesha (udenfor parti) 

Gert Bjerregaard (V) 

 

Marianne Levinsen, forskningschef, Center f. Fremtidsforskning 

Heidi Hjort Thuesen, partner, Arkitema   

Simon Axø, forstander, Testrup Højskole 

Peter Vestergaard, tidl. chefredaktør for Aarhus Stiftstidende    

Flemming Larsen, arbejdsgruppen, Aarhus Kommunes fællesråd 
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FL berettede fra Oplandsudvalget opstartsmøde, hvor præsenta-

tionsrunden havde fyldt en del.   

 

Formål:    

Oplandsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd som et etårigt § 17.4 

udvalg, jf. indstillingen ”Nedsættelse af §17.4-udvalg for byråds-

perioden 2018-2021” (+ indstillingen ”Politikudvikling og styring i 

Aarhus byråd”.  
Omdrejningspunktet for opgaveudvalgets arbejde er at komme 
med implementér-bare anbefalinger til hvordan man kan under-
støtte Oplandet. Udvalgets ambition er, at anbefalingerne skal 
omsættes til konkret politik.  
 

Oplandsudvalget vil bruge erfaringerne fra de små nære sam-

fund og bygge videre på det, der allerede findes. Udvalget vil 

tænke lokalsamfundenes synspunkter ind i et tættere samar-

bejde med fællesråd og andre lokale kræfter samtidig med at 

man i fællesskab sikrer, at dem, som ikke kan tale for sig selv el-

ler tale højt nok, også får en stemme. Lokalsamfundene må 

gerne rykke i forskellige retninger, men der skal være en kom-

mune i balance i forhold til service og infrastruktur. Udvalget vil 

skabe plads, så medborgerskab kan trives og udfolde sig, og 

gøre rammerne i de kommunale institutioner åbne og rummelige. 

Det er borgerne der sætter retningen og udvalget vil give plads til 

de lokale stemmer og sammen med dem definere og afgrænse 

de temaer som udvalget skal arbejde med. 

 

Link - Kommissorium for Oplandsudvalg: https://www.aar-

hus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agen-

daId=423351&fileName=7cb1aa9a-9691-4691-85eb-

6270c1f644f1.pdf&committeeId=973&downloadName=Bi-

lag+2%3a+Udkast+til+kommissorium+Oplandsudvalget  

 

Oplandsudvalget skal behandle flg. temaer på de 4 møder, 

(hvorefter der vil blive afholdt et afsluttende møde): 

 

• Tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

• Infrastruktur og byudvikling i forhold til oplandsbyerne 

• Kulturtilbud og -behov i oplandsbyerne 

• Kommunikationsform i forhold til oplandsbyerne. 
 
FL bemærkede, at Oplandsudvalgets kommissorium ikke ude-

lukkende omfatter oplandsbyer, men egentlig alle fællesråd. Op-

landsudvalget vedrører kontakten til byråd og teknisk udvalg, 

ikke til embedsværket). 

 

https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=423351&fileName=7cb1aa9a-9691-4691-85eb-6270c1f644f1.pdf&committeeId=973&downloadName=Bilag+2%3a+Udkast+til+kommissorium+Oplandsudvalget
https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=423351&fileName=7cb1aa9a-9691-4691-85eb-6270c1f644f1.pdf&committeeId=973&downloadName=Bilag+2%3a+Udkast+til+kommissorium+Oplandsudvalget
https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=423351&fileName=7cb1aa9a-9691-4691-85eb-6270c1f644f1.pdf&committeeId=973&downloadName=Bilag+2%3a+Udkast+til+kommissorium+Oplandsudvalget
https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=423351&fileName=7cb1aa9a-9691-4691-85eb-6270c1f644f1.pdf&committeeId=973&downloadName=Bilag+2%3a+Udkast+til+kommissorium+Oplandsudvalget
https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=423351&fileName=7cb1aa9a-9691-4691-85eb-6270c1f644f1.pdf&committeeId=973&downloadName=Bilag+2%3a+Udkast+til+kommissorium+Oplandsudvalget
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Nogle af arbejdsgruppens medlemmer udtrykte bekymring over 

kommissoriets indhold, idet hovedvægten af indholdet kan siges 

at vedrøre generelle fællesråds-problematikker. 

 

 

 

FL fortalte, at det er tanken, at Oplandsudvalget rykker ud og af-

holder de 4 temamøder i forskellige oplandsbyer. Rækkefølgen 

af de 4 temamøder er ikke endeligt fastlagt, men at det havde 

været på tale at afholde temamødet ’Tættere kobling mellem by-

råd og fællesråd’ som det første (evt. i januar), hvilket ville passe 

dårligt, idet fællesrådenes formandsmøde helst skulle afholdes 

forud herfor (nu fastsat til d. 20.01.20). FL nævnte, at Ango Win-

ther gerne deltager i formandsmødet. 

 

Forud for dagens møde havde FL holdt et uformelt møde med 

Ango Winther, som var ’helt med på’ at rykke temamødet vedr. 

fællesråd til februar/marts. 

 

FL nævnte, at man eventuelt ifm. formandsmødet i januar - på 

baggrund af  indspil fra formandskredsen - kunne foreslå en om-

skrivning af kommissoriet. 

 

Udvalgets hovedopgave er at bidrage med synspunkter på, hvor-

dan oplandet kan få en større plads og bevågenhed i debatten 

om udviklingen af hele Aarhus kommune. Udvalgets opgave er 

således ikke at arbejde med konkrete problemstillinger eller for-

slag i de enkelte oplandsområder, men derimod at forsøge gene-

relt at beskrive et bedre samspil og en helhedsopfattelse af Aar-

hus på tværs af hele kommunen.  

 

Ad 5 Formandsmødet i januar 2020 – dato, form og indhold  

 

Datoen for mødet blev fastsat til d. 20. januar 2020, kl. 19-21:00 

(JB reserverer Rådhusets receptionslokale, inkl. kaffe & kage). 

  

Forud for formandsmødet udsendes Oplandsudvalgets kommis-

sorium til alle formænd (+ referat fra opstartsmødet). 

 

Kristian Harbo Jeppesen (Oplandsudvalgets sekretær, Kultur og 

Borgerservice) inviteres til at deltage i formandsmødet. 

 

Alle formænd opfordres til inden den 2.12. 2019 at fremkomme 

med yderligere emner til dagsordenen. 
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Andre mulige emner til dagsordenen kunne være: 

• Kvalitet i byfortætning  

(- ny politik udarbejdes pt.; stadsarkitekten medvirker gerne) 

• …  

•  

Ad 6 Vejharmonisering/private fællesveje – Muligt møde mellem  

Kim Gulvad Svendsen (KGS) og de berørte fællesråd  

 

Arbejdsgruppen var enige om, at kommunen må kunne bidrage, 

idet der er behov for ’administrativ support’ til de berørte fælles-

råd, eks. hjælp/rådgivning til oprettelse af vejlaug eks. med ’ca-

ses’, der kan give inspiration.. 

 

FL fortalte, at der er mange eksempler på veje, hvor tingene fo-

regår stille og roligt. FL nævnte, at der pt. er ’lidt opblødning’ på 

vej, idet de gennemgående veje tages ud (- så man i første om-

gang koncentrerer sig om sideveje). 

 

Der var enighed om at arrangere et møde mellem KGS og de 

berørte formænd. (FL har efterfølgende formuleret en mail til 

KGS, inkl. en detaljeret dagsorden, som HSN videreformidler). 

 

Ad 7. Landsbyprisen 2020 – Mulige emner? 

 

Information om landsbyprisen er fremsendt til alle fællesråd med 

opfordring til at melde ind. - Arbejdsgruppen gør ikke yderligere. 

 

Ad 8. Uganda-projekt – Evt. interesse i at medvirke 

 

Der var enighed om at ’vejre stemningen’ for at deltage i projek-

tet ifm. formandsmødet d. 20. jan. (og mulig deltagelse i et møde 

i april).  

Det blev foreslået, at man kunne inddrage ekspertise fra Aarhus 

Universitet. 

 

Ad 9. Næste møde i arbejdsgruppen  

 

Næste møde afholdes d. 2. dec., kl. 16:00 - 17:00, rådhuset,  

vær 420.  

 

Ad 10 Evt. 

PL nævnte Aarhus Kommunes forestående anlægskonference d. 

19. nov. samt indbrudskonference (arrangeret af BoTrygt, Tryg-

hedsnetværket og Aarhus Politi), og hvor Tilst, Højbjerg, Vejlby-

Risskov og Viby bl.a. deltager med en stand samt i workshops. 
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