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Teknik og Miljø, Rådhuset  

Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 15:30 (virtuelt møde via Teams) 

 

Mødedeltagere: 

Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 

Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd (afbud) 

Barbara Dunn (BD), Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret 

Bjarne Bendtsen (BB), Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum  

Poul Louring (PL), Vejlby Risskov Fællesråd 

Anders V. Jørgensen (AVJ), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet 

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

 

Ekstern deltagelse under pkt. 3.: 

Ida Brams Jensen, borgerinddrager, Teknik og Miljø, Planafdl.  

Rikke Baattrup Sørensen, borgerinddrager, Teknik og Miljø, Planafdl.  

 

 

Dagsorden – tirsdag d. 26. januar 2021  

 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde (virtuelt) 

d. 27. oktober 2020 

3. Diskussion af evt. nye kommunikationskanaler til fællesråd 

 

Rikke og Ida (ansat som borgerinddragere i Planafdelingen) er in-

viteret til at deltage under dette punkt, hvor de vil fremlægge deres 

synspunkter og idéer - samt stille spørgsmål til arbejdsgruppen. 

 

4. Oplandsudvalget (evt. seneste nyt fra Flemming) 

5. Det Grønne Råd, Aarhus Kommune (evt. seneste nyt fra Barbara) 

6. Fællesrådsseminar (ny dato: d. 25. maj 2021) 

Indledende snak om aktuelle emner af fælles interesse. 

7. Evt. 

 

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 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2 Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde  

(afholdt virtuelt d. 27. oktober 2020)  

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 3 Diskussion af evt. nye kommunikationskanaler til fællesråd 

 

Rikke og Ida (borgerinddragere i Planafdelingen, Teknik og 

Miljø) deltog under dette punkt, hvor de fremlagde deres tanker 

og idéer vedr. muligheder for at anvende nye mulige kommuni-

kationskanaler mhp. forbedret kommunikation med fællesrådene. 

 

Rikke og Ida inddrages typisk ifm. offentliggørelse af planer (lo-

kal- og helhedsplaner), hvor de deltager i kommunikation med de 

lokale borgere, som ofte inviteres til at deltage i følgegrupper ifm. 

helhedsplaner/borgermøder (pt. virtuelt). Hér er man gået fra at 

anvende ’live-streaming’, til nu i stedet at anvende ’chat-funk-

tion’, hvorved man opnår en bedre dialog. 

  

Rikke og Ida præsenterede kort deres idéer ift. fællesrådene: 

 

• en portal til kommunikation omkring planlægning (evt.  

en Facebook-gruppe i lighed med ’Vi udvikler Aarhus’, 

der også ’tilhører’ Teknik og Miljø),  

• evt. udsendelse af spørgeskemaer til fællesrådene mhp. 

konkrete emner/inputs, 

• en Microsoft Teams kanal (eller en anden kanal), 

• deltagelse i møder, eks. 2 gange om året – til en uformel 

snak. 

Rikke og Ida spurgte til arbejdsgruppens tanker herom, og det 

blev understreget, at de naturligvis ikke ønsker at påtvinge fæl-

lesrådene noget, som de ikke ønsker eller har behov for. 

FL: Forbedret kommunikation er selvfølgelig godt. Men det er 

vigtigt, at der er tale om konkrete emner (ikke ukonkrete emner). 

Vi vil gerne inddrages, men først når der er noget relevant at tale 

om. Ja, fra fællesrådenes side har der været eksempler på, at vi 

ikke er blevet inddraget tidligt nok. Men det er problematisk, hvis 

det ikke er konkret nok, og i mine ører lyder det lidt ’for løst’. 
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Rikke og Ida kommenterede, at de udelukkende beskæftiger sig 

med konkrete projekter/emner. – Jo tidligere fællesråd ’kommer 

på banen’, jo bedre kan vi melde ind til vores planlæggere vedr. 

aktuelle emner. 

 

BD: Var enig i FL’s synspunkter. Det er perfekt at blive inddraget 

i helhedsplaner, men ikke i konkrete plansager. 

BD havde oplevet fine møder vedr. Kongelunden. Vedr. Stark-

grunden havde udvikler inddraget fællesrådet på eget initiativ, 

også et meget venligt møde, der fungerede fint.  

Vedr. den ’blå-grønne temaplan’ afholdt Nina Ullvit forbilledlige 

møder med præsentationer og på forhånd udsendt materiale. 

 

Ida og Rikke tog BD’s inputs til efterretning og fortalte desuden, 

at der pt. internt er snak om, hvordan Teams-møder bedst opti-

meres. 

 

BB understregede, at Teams-møder er en ideel måde at opnå 

borgerinddragelse på, f.eks. også for børnefamilier. 

 

KB: Vedr. helhedsplan for Hasle Torv havde der også været føl-

gegrupper, og en delrapport er udkommet. Helhedsplan Hasle 

Torv dækker et stort område (og mange interessenter), inkl. be-

boerforeninger mv. Hasle Fællesråd arbejder på en Facebook-

gruppe, og fællesrådets hovedinteresse er lokalområdet - også 

f.eks. Herredsvej (Elcon-Grunden). Vi har rigeligt og har faktisk 

ikke tid til involvering i hele midtbyen. 

KB kunne fint forestille sig, at borgerinddragerne deltog med in-

formation i lokalområdet. 

 

Rikke og Ida spurgte arbejdsgruppen til, om fællesråd helst ude-

lukkende vil informeres om deres eget lokalområde. 

 

BB nævnte, at visse emner er relevante for alle fællesråd, eks. 

pukkelbump. 

 

Ida understregede, at borgerinddragelse tager tid, uanset hvor-

dan formatet bliver. Derfor kan det blive svært for dem at admini-

strere et stort antal grupper. 

 

FL: Idéen med fællesråd er jo, at vi er engagerede i vores egne 

lokalområder. Vi er naturligvis alle ’lidt’ interesserede i, hvad der 

sker i centrum. – I kunne måske lave et videolink, som fællesrå-

dene så kunne videreformidle. 
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PL: Har oplevet et forbilledligt samarbejde hidtil, senest også 

yderligere information ifm. tidlig inddragelse. Jeg føler mig såle-

des rigeligt godt informeret. – Problemet er, når følgegrupper på 

trods af ’inddragelsen’ ikke bliver hørt i beslutningsprocessen.  

 

BD: Enig i hidtidige udtalelser. Fællesrådene bliver nu tidligere 

inddraget end før. Men hvis beslutninger allerede er taget på for-

hånd, skabes der blot yderligere frustrationer.  

Man skal være opmærksom på, at det kun er de store projekter 

af bred interesse, der ’trækker fulde huse’. 

Hold gerne møderne virtuelt! (- Det er ikke frugtbart med møder, 

hvor folk blot råber ad hinanden). 

 

Ida: Vi bevarer det virtuelle møde ifm. orienterende møder. 

 

KB: I har en ambitiøs plan om kommunikation. Det afgørende er 

dog, at vi får politikere og embedsmænd i tale, så vi bliver hørt. 

Det har dog hjulpet på det sidste, og vi er egentlig ret godt til-

fredse. - Vedr. Hasle Torv har vi oplevet meget stor interesse. 

 

Ida: Vi er informeret og forventer et møde om HHP Hasle Torv i 

marts. Vi arbejder på at blive bedre til at rumme flere mennesker. 

 

BB: Fremsend hellere for meget information end for lidt, så vi 

selv kan sortere. 

 

BD: Netværket ’Sager der samler’ kan godt køre online work-

shops med break-out sessions, inkl. egne referater.   

 

FL havde deltaget i virtuelt borgermøde vedr. Helhedsplan for 

Nye, hvilket var forløbet ganske fint. FL håber, at der blev lyttet. 

 

Ida: Det er jo op til dem, der skriver helhedsplanerne. Vi vil gerne 

inddrages heri, så borgernes punkter bliver noteret og inkluderet.  

 

JB: Hvordan med den skriftlige registrering af borgernes inputs  

(i eDoc)?  

 

Ida: Dette er pt. en ’udestående problematik’. 

 

Ida spurgte, om dette ville være interessant med f.eks. et ½ ti-

mes møde hvert kvartal omkring lokalplaner på vej (af oriente-

rende karakter)? 
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Arbejdsgruppens gav udtryk for, at man allerede føler sig rigtigt 

godt orienteret og inddraget. 

 

FL: Kommunen har jo en hjemmeside med lokalplaner under-

vejs. – Så det interessante er det, der ligger før (– meget tidligt). 

 

Ida: Den forudgående lokalplan-proces er meget lang, så derfor 

kan inddragelsen realistisk set først begynde, når lokalplanen bli-

ver mere konkret. 

 

Klaus: Ifm. Elcon-grunden og Rema 1000 på Herredsvej blev vi 

så tidligt inddraget, at vi kunne gøre en forskel. Det er vigtigt! 

 

Ad 4 Oplandsudvalget (evt. seneste nyt fra Flemming)  

 

FL fortalte, at Oplandsudvalgets arbejde/møder er blevet udsat 

(aflyst). 

 

Ad 5 Det Grønne Råd, Aarhus Kommune (evt. seneste nyt fra Bar-

bara) 

 

BD føler sig godt orienteret, og hun berettede om spændende, 

forestående video-møder med Friluftsrådet mv.  

 

Pt. er det endelige dokument på vej igennem en politisk proces.     

 

Ad 6 

 

Fællesrådsseminar (ny dato: d. 25. maj 2021)  

 

Pga. den fortsatte Covid-19 nedlukning er tirsdag d. 25. maj fore-

løbigt fastlagt til fællesrådsseminar 2021. 

 

Af mulige aktuelle emner til seminaret blev nævnt: 

 

• Kommende Kommuneplan – Hvor er vi i processen? 

• Ny Stadsarkitekt, Anne Mette Boye (arkitekturpolitik mv.) 

• Kongelunden har meldt sig interesseret i at holde oplæg. 

Ad 7 Evt.  

 

Dato for næste møde blev fastsat til: onsdag d. 7. april 2021, 

kl. 15.30 (hvis virtuelt) - eller kl. 16 (hvis fysisk på Rådhuset).  

 

 


