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Teknik og Miljø, Rådhuset  

Torsdag d. 14. oktober 2021, kl. 17-21.00, Rådhuset 

 
 
Dagsorden – Formøde (kl. 17-18.00): 

 
• Velkomst v/Klaus Bendixen, ordstyrer 

 

• Beretning om arbejdsgruppens arbejde siden seneste seminar  
i 2019 v/Flemming Larsen 
 

• Valg af repræsentant for fællesrådene til Det Grønne Råd (Aar-
hus Kommune) (www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-na-
evn/byudvikling-erhverv-og-miljoe/det-groenne-raad/)  
 

• Valg til arbejdsgruppen v/Klaus Bendixen 

På valg er Barbara Dunn og Poul Louring (villige til genvalg) samt 

Bjarne S. Bendtsen (suppleant, villig til genvalg). 

KORTE OPLÆG: 

 

• Oplandsudvalget – Evaluering af forløb og konklusioner v/For-
mand Anette Poulsen 

• De tre blå/grønne temaplaner v/Kommuneplanchef Lars Høeberg 

• Infrastrukturforliget og betydningen for Aarhus Kommune 
v/Trine Buus Karlsen, Chef for Byrum og Mobilitet. 

Spisepause (kl. 18-19.00) 

Dagsorden – Fællesrådsseminar (kl. 19- ca. 21.30): 

• Et attraktivt og bæredygtigt Aarhus for alle v/Rådmand Bünya-
min Simsek, Teknik og Miljø  
 

• Fælles om udvikling i by og opland v/Borgmester Jacob Bunds-
gaard 
 

• Styrket inddragelse og sammenhængskraft i hele Aarhus Kom-
mune v/Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Kultur og Borgerservice 
 

• Ny Politik for Arkitektur og Bykvalitet v/Stadsarkitekt Anne 
Mette Boye  
 

• Vision Kongelunden v/Konst. Projektdirektør Alvaro Arriagada 
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REFERAT – Formøde: 
 
Klaus Bendixen bød velkommen til årets formøde og seminar, hvor han gen-
nemgik programmet for formødet. Herefter gav han ordet videre til Flemming 
Larsen, der gav en beretning fra Fællesrådenes arbejdsgruppe siden marts 
2019.  
 
Beretning 
Flemming Larsen præsenterede arbejdsgruppens nuværende medlemmer 
og takkede for indsatsen. Herefter fremlagde han arbejdsgruppens arbejde 
siden sidst med en gennemgang af møder og drøftelser, der har været af-
holdt internt og med Teknik og Miljø. Der blev lagt vægt på, at perioden har 
været præget af mange aflyste arrangementer grundet Covid-19 restriktio-
ner. Aflyste møder i Teknik og Miljø samt fællesrådsseminar 2020 er håndte-
ret ved at gøre de væsentligste oplæg, der skulle have været afholdt, tilgæn-
gelige elektronisk. Arbejdsgruppen har i perioden afholdt 9 møder, der af-
hængigt af de gældende restriktioner er blevet afviklet digitalt eller fysisk.  
 
Valg af repræsentanter for fællesrådene til Det Grønne Råd (Aarhus 
Kommune)  
 
Barbara Dunn (BD) Fællesråd. Mølleparken-Vestergadekvart. 
 
To personer ønskede at stille op til posten som fællesrådenes repræsentant 
til Det Grønne Råd: Barbara Dunn og Finn Larsen. Der blev foretaget en af-
stemning blandt de fremmødte, hvor resultatet blev et genvalg til den nuvæ-
rende repræsentant Barbara Dunn. 
 
Valg til arbejdsgruppen  
 
Flemming Larsen                    Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd 
 
Jeppe Spure Nielsen              Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd 
 
Karen Yde                              Stavtrup Fællesråd 
 
Klaus Bendixen                      Hasle Fællesråd 
 
Suppleant:  
 
Barbara Dunn                         Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret  
 
Der var to pladser på valg, og hidtidige medlemmer Poul Louring og Barbara 
Dunn var begge villige til genvalg. Derudover ønskede Jeppe Spure Nielsen 
og Karen Yde at opstille. Der blev afholdt en afstemning blandt de frem-
mødte, hvor Karen Yde og Jeppe Spure blev valgt til arbejdsgruppen. Bar-
bara Dunn blev valgt som suppleant og vil derfor fremover fortsat deltage i 
arbejdsgruppemøderne. 
 
Det blev i forbindelse med afstemningen diskuteret, hvordan stemmeproce-
duren bør være. Der blev spørgsmål til, hvordan der stemmes, og hvem der 
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kan stemme. Hertil blev svaret, at alle fremmødte må stemme på to kandida-
ter. Desuden blev der spurgt til proceduren for valg af suppleant. Her blev 
der svaret, at de to afstemninger altid har været afholdt som to separate 
valg.  
 
Evaluering af oplandsudvalget – orientering v/ Steen Bording Andersen 
 
Pga. Anette Poulsens afbud samme dag medvirkede Steen Bording Ander-
sen og berettede om oplandsudvalgets arbejde. Udvalget har besluttet at 
være opsøgende på følgende temaer:  
 

• Tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

• Infrastruktur og byudvikling i forhold til landsbyerne 

• Kultur og fritidstilbud og behov i oplandsbyerne 

• Kommunikationsformer i forhold til oplandsbyerne. 
 
Han fremlagde også 8 anbefalinger fra udvalget fordelt på 4 temaer: 1) Tæt 
kobling mellem byråd og fællesråd, 2) Infrastruktur og byudvikling 3) Kultur 
og fritidstilbud 4) Kommunikation.  
 
Tre grønne temaplaner - orientering v/Kommuneplanchef Lars Høeberg 
 
Lars Høeberg gav et oplæg om de tre grønne temaplaner: Naturen, Land-
skabet og Et grønnere Aarhus med mere blåt. Han startede med at give et 
overblik over, hvor vi er i processen og gav derefter et overblik over indhol-
det i de tre planer.  

• Naturen i Aarhus er en temaplan med fokus på at bevare og for-
bedre Aarhus’ mangfoldige natur 

• Landskabet i Aarhus er en temaplan med fokus på samspil mellem 
landskaber og byers udvikling 

• Et Grønne Aarhus er en temaplan med formål om at skabe mere by-
kvalitet ved at gøre byen mere grøn samt at sikre en robust og bæ-
redygtig by som samtænker plads til vandet i de grønne områder og 
i byrummene 

 
Infratrukturforliget og betydningen for Aarhus Kommune – orientering 
v/Trine Buus Karlsen, Chef for Byrum og Mobilitet 
 
Trine Buus Karlsen indledte sit oplæg med at fortælle om Coronas betydning 
for mobiliteten i Aarhus, inden hun gik videre til at berette om trafikforliget og 
dets betydning for Aarhus Kommune. Her fokuserede hun på, hvilke projek-
ter der er på vej i Aarhus Kommune:  

• Nye veje og udvidelse af eksisterende veje  

• Sikring og etablering af jernbaner  

• Giber Ringvej 

• Udvidelse af Viborgvej fra 2 til 4 spor  

• Byudvikling i Lisbjerg og ny omfartsvej  

• Anlægsprojekter i Aarhus C. 
 
 
SPISEPAUSE 
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Oplæg v/Rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø  
 
Bünyamin Simseks oplæg fokuserede på, hvordan vi skaber et attraktivt og 
bæredygtigt Aarhus for alle. Han fremlagde tre konkrete punkter som et bud 
på, hvordan fællesrådene kan bidrage og fortsat samarbejde med Teknik og 
Miljø. Punkterne lød:  
 

1) I forbindelse med store planer skal fællesrådene være værter, og 
Teknik og Miljø skal bidrage til dagsordenen. 

2) Byudviklingsgrupper skal nedsættes, der skal ’tegne streger’ for 
fremtidens byudvikling. 

3) Opdatering af samarbejdsaftalen. 
 
Der blev efterfølgende udtryk bekymring fra salen om, hvorvidt byudviklings-
grupperne vil komme til at erstatte fællesrådenes arbejde. Der blev også ef-
terspurgt mere konkrete bud på, hvad der forventes af fællesrådene. Derud-
over blev der spurgt bredt ind til byudviklingen i Aarhus Kommune, hvor der 
særligt blev spurgt til inddragelsesprocesser og samtaler med borgere, der 
bliver berørt at forskellige projekter.  
 
Oplæg v/Borgmester Jacob Bundsgaard 
 
Jacob Bundsgaards oplæg fokuserede på, hvordan vi kan være fælles om 
udviklingen i by og opland. Han lagde hertil særligt vægt på:  
 

- Der skal være nemmere adgang til forvaltningen.  
- Kommunen skal blive dygtigere til at finde ud af, hvor fællesrå-

dene kan inddrages.   
- I dialog med fællesrådene skal vi finde ud af, hvordan vi bedst 

muligt fordeler puljerne på en måde, hvor vi får mest muligt ud af 
ressourcerne.  

- Stort fokus og høje ambitioner for inddragelse i denne byrådspe-
riode.  

 
Der blev efterfølgende stillet spørgsmål fra salen, hvor der blev udtryk be-
kymring for, at medarbejdere i kommunen ikke har godt nok kendskab til fæl-
lesrådene og deres rolle. Der blev gjort opmærksom på, at fællesrådene har 
en kontaktperson i kommunen, som de altid kan tage kontakt til.   
 
Oplæg v/Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Kultur og Borgerservice 
 
Rabih Azad-Ahmads oplæg tog udgangspunkt i, hvordan vi kan styrke ind-
dragelse og sammenhængskraften i Aarhus Kommune. Han lagde vægt på 
vigtigheden af at inddrage lokalområder tidligt i beslutningsprocesser og ar-
bejdet med at skabe attraktive tilbud for kultur og samlingssteder i hele Aar-
hus Kommune. Desuden fremhævede han, at der er brug for, at borgere kan 
komme og tale mere direkte med politikerne. Kommunen skal være bedre til 
at få alle med og interessere sig for borgernes ønsker og interesser.  
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Oplæg v/Stadsarkitekt Anne Mette Boye 
 
Stadsarkitekt Anne Mette Boye fremlagde i sit oplæg arbejdet med den kom-
mende Politik for Arkitektur og Bykvalitet, hvor hun takkede for fællesråde-
nes bidrag til arbejdet med at identificere lokalområdernes unikke kvaliteter 
og muligheder. Derudover gav hun status på arbejdet og fortalte om proces-
sen for udviklingen af den kommende politik. Hun berettede om de forskel-
lige inddragelsesprocesser, der har været afholdt og opsummerede med fire 
af de centrale inputs, der er kommet:  
 

• Naturen, landskabet og grønne åndehuller fremhæves som et bæ-
rende træk ved Aarhus Kommune, som vi skal værne om i lokalom-
råderne. 

• Politikken skal være med til at sikre en udvikling med respekt for lo-
kalområdernes karakteristika. 

• Der skal være plads til diversitet og mangfoldighed i lokalområderne. 

• Prioritering af mødesteder og plads til fællesskaber. 
 
Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til, hvordan planen vil arbejde med 
mere borgerinddragelse og arbejde for at sikre lokalområdernes unikke kva-
liteter.  
 
Oplæg v/Konst. Projektdirektør Alvaro Arriagada  
 
Alvaro Arriagada fortalte om Kongelunden og processen for arbejdet her-
med. Han fortalte om tidsplanen for projektet, og hvordan man som borger 
kan komme med inputs og blive inddraget i arbejdet. Derudover fremlagde 
han visionens pejlemærker, der skal sikre, at Kongelunden bliver et sted, 
hvor alle kan mødes.  
 
 
Klaus Bendixen rundede aftenens møde af.  


