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1 + 3 fokusområder



Teknik og Miljø 2018



Rammebetingelser



Bedre og mere robust Aarhus



God mobilitet



Inddragelse af fællesrådene i 
Anlægsprogrammet

Tidligere
• Fællesråd indsender projektønsker og 

kommunen vurderer, om de kan føres ud i 
livet

• Forankret i CBA, fokus på anlæg:
”kan vi udføre projektet?”
”er det fysisk muligt?”
”er der penge nok i bevillingen?”

• Forvaltningen mødes med fællesrådene i 
august på fire storgruppemøder, hvor 
indholdet af projektdatabasen gennemgås 
fra ende til anden.

Fremover
• Fællesråd og kommune udarbejder i 

fællesskab en oversigtsplan med fokus på 
lokale problemstillinger

• Forankret i CBM, fokus på planlægning:
”er problemstilling reel?”
”hvad har vi af muligheder?”
”har vi andre finansieringskilder?”

• Forvaltningen mødes med de enkelte 
fællesråd, når der opstår et behov eller et 
ønske herom, enten for at opdatere 
oversigten eller diskutere konkrete 
løsningsforslag.



Inddragelse af fællesrådene i 
Anlægsprogrammet



Hvad sker der fremadrettet?

• Der udarbejdes oversigter over lokale 
mobilitetsudfordringer i samarbejde med alle fællesråd i 
løbet af 2018-19.

• CBM (Mobilitet) står for koordineringen og går ganske 
enkelt listen af fællesråd igennem fra en ende og indkalder 
til møder med de respektive formænd

• Oversigterne udarbejdes som udgangspunkt på møder i 
lokalsamfundet med repræsentanter fra både CBM 
(Mobilitet) og CBA (Anlæg)

• Oversigterne skal fungerer som grundlag for prioriteringer i 
anlægsprogrammet og erstatter storgruppemøderne i 
august

• Det er en tidskrævende proces, der gennemføres parallelt 
med selve udarbejdelsen af det årlige anlægsprogram

• Anlægsprogrammet for 2019 vil derfor blive baseret på de 
nye oversigter sammen med de eksisterende input fra 
fællesrådene i projektdatabasen



Fællesrådenes rolle





Tak!
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