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Referat af fællesrådsseminar 2018  
Aarhus Rådhus d. 6. marts 2018 kl. 17.15 i kantinen 

 

Lisbeth Ingerslev, Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent) 

 

Aftenens program 
 

17.15 - 18.00      

Formøde (alene for fællesrådene) 

 
▪ Beretning om arbejdsgruppens arbejde i det forløbne år, 

herunder den reviderede og godkendte samarbejdsaftale 
mellem fællesrådene og Aarhus Kommune (v/Flemming 
Larsen) 

▪ Valg til arbejdsgruppen (v/Arne Nielsen) 
(Vi skal have valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem og 1 suppleant, da 
Johannes Raben-Beck og Rune Hjortkjær Meldgård ikke gen-
opstiller – alle interesserede opfordres til at opstille til valget) 

▪ Inspirationsoplæg til rekruttering af nye medlemmer til fæl-
lesrådsarbejdet 
(2 repræsentanter fra forretningsudvalget i Harlev Fællesråd, 
Tina Møller Dam og Merethe Raundahl, vil fortælle om arbejdet 
med at rekruttere nye medlemmer til fællesrådet) 

 

18.00 - 18.45        

Spisepause, hvor Aarhus Kommune er vært ved lidt mad 

 

18.45 - 21.00        

Seminar med deltagelse af politikere og embedsmænd 

  

Ca. kl. 18.45  

Interessante temaer i den kommende byrådsperiode (v/Klaus Bendi-

xen) 
▪ Intro  
▪ Oplæg v/viceborgmester Camilla Fabricius 
▪ Oplæg v/rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø  
▪ Plenumspørgsmål 

 
Ca. kl. 20.00  
Fællesrådenes kontaktpersoner i de forskellige magistratsafdelinger 
præsenteres (v/Flemming Larsen) 

▪ Intro 
▪ 5 min. præsentation af hver kontaktperson 
▪ Kontaktpersoner kan kontaktes enkeltvis ved gruppe-

borde  
Kl. 20.55  
Afrunding af aftenens temaer (v/Flemming Larsen) 
 

TEKNIK OG MILJØ 
Ledelsessekretariatet 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

Postboks Pboks 36 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 51 57 54 95 

 

E-mail: 

post@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

lii@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 15/035562-67 

Sagsbehandler: 

Lisbeth Ingerslev 
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Formøde 
 

Flemming Larsen, formand for arbejdsgruppen for fællesrådene, bød vel-

kommen til årets seminar og program og præsenterede arbejdsgruppens nu-

værende medlemmer:  

 

Klaus Bendixen (KB), Formand, Hasle Fællesråd  

Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd 

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

Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd 

Rune Hjortkjær Meldgård (suppl.) Mølleparken og Vestergadekvarteret 

 

Derefter blev aftenens program (se ovenfor) gennemgået, og næste punkt 

var formandens beretning fra fællesrådenes arbejdsgruppe marts 2017-

2018: 

 
FL: På vegne af fællesrådenes arbejdsgruppe vil jeg byde jer velkommen til 

dette fællesrådsseminar. 

 
Vi har siden sidst holdt seks møder i arbejdsgruppen. 

- Arbejdsgruppen har drøftet og evalueret det seneste seminar med 
Miljø og Teknik. 

- Vi har behandlet en skabelon til standardvedtægter for fællesrå-
dene. Den kan ses på Fællesrådsportalen: https://www.aar-
hus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faelles-
raadsportalen.aspx 

- Vi har drøftet harmoniseringen på vejområdet. De relevante fælles-
råd vil blive kontaktet af Teknik og Miljø. 

- Endelig har vi i særlig grad arbejdet med samarbejdet mellem kom-
munen og fællesrådene. 

 
På det sidste seminar den 2. marts lagde vi et første udkast til - primært en 

sproglig revision af samarbejdsaftalen - frem til debat i grupper, og vi lagde 

op til en generel drøftelse af erfaringerne med samarbejdet.  

 

Alle 10 grupper sendte en udførlig skriftlig tilbagemelding både på aftalen og 

på samarbejdet, og på hvordan det kunne forbedres.  

 

På baggrund af reaktionerne indbød arbejdsgruppen formændene for alle 

fællesrådene til en workshop, der blev holdt i august 2017. Formændene pe-

gede især på følgende ønsker: 

 
- Tidlig og tidligere inddragelse af fællesrådene, så de får reel indfly-

delse. 
- Ressourcemæssig styrkelse af sekretariatet og hjælp til navigering 

i den kommunale organisation. 
- Styrkelse af kontaktperson-opgaven. 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx
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- Løbende evaluering af samarbejdet. 

 
I det hele taget en større forpligtelse til samarbejdet og et ændret mind set. 

 

På baggrund af seminaret for fællesrådsformændene arbejdede arbejds-

gruppen videre med samarbejdsaftalen sammen med Ledelsessekretariatet i 

Teknik og Miljø. 

 

To ting har vi især lagt vægt på:  

Styrkelse af kontaktpersonordningen. Den var tidligere delt ud på måske ca. 

50 kontaktpersoner og var uoverskuelig, da få vidste hvem kontaktpersonen 

var - og der var sikkert mange af kontaktpersonerne, der heller ikke vidste, 

at de var kontaktperson.  

 

Det har vi forsøgt styrket ved at reducere antallet og gøre det mere forplig-

tende at være kontaktperson. Der er udvalgt en hovedkontaktperson i hver 

magistratsafdeling, der bl.a. forpligter sig til at deltage i fællesseminarer m.v. 

og har en væsentlig rolle i den løbende evaluering.  

 

Evaluering er det andet element, som vi lægger stor vægt på. Lige hvordan 

det skal gennemføres – skal vi have udviklet, men vi håber, at blandt andet 

de kontakter, vi knytter her på seminaret, kan bidrage. 

 

Resultatet af samarbejdsaftalen har direktørgruppen nikket ja til i begyndel-

sen af 2018, og hermed er samarbejdsaftalen så vedtaget. 

 

Efterfølgende har arbejdsgruppen holdt møde med de kommunale sekretari-

atschefer, hvor vi blandt andet har drøftet implementeringen af samarbejds-

aftalen. 

 

Slutteligt vil jeg minde om, at en samarbejdsaftale vender begge veje. Både 

indholdsmæssigt – begge parter skal være enige – men også holdnings-

mæssigt – evnen og viljen til samarbejde peger begge veje både mod den 

kommunale organisation og mod os som fællesråd. 

 

Om lidt skal der være valg til arbejdsgruppen. Som det fremgår af indkaldel-

sen, er der flere på valg, nogle ønsker genvalg, andre ikke, så jeg vil opfor-

dre jer til at overveje, om deltagelse i arbejdsgruppen kan have jeres inte-

resse. 

 

Helt til sidst vil jeg takke arbejdsgruppen for et energisk og hyggeligt samar-

bejde, og den samme tak gælder Lone Dannerby Paulsen og Lisbeth Ingers-

lev for deres bistand til arbejdsgruppen. 

 

Der var ingen efterfølgende bemærkninger, spørgsmål eller kommentarer til 

arbejdsgruppen. 
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Valg til arbejdsgruppen for fællesrådene 

Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd og 

Rune Hjortkjær Meldgård (suppl.) Mølleparken og Vestergadekvarteret var 

på valg og ønskede ikke at genopstille. 

 

Som nyt medlem blev ved håndsoprækning valgt: 

Barbara Dunn, Mølleparken og Vestergadekvarteret 

Som suppleant blev valgt: 

Poul Louring, Vejlby-Risskov Fællesråd 

 

Inspirationsoplæg til rekruttering af nye medlemmer til fællesrådene 

Der var afbud fra Tina Møller Dam, men Merethe Raundahl gav et inspire-

rende oplæg om, hvordan hun og Tina var kommet ind i fællesrådsarbejdet i 

Harlev. De blev i foråret 2015 kontaktet af borgerforeningen, der ville høre, 

om ikke de havde lyst til at være med. I starten delte de ’pladsen’ på grund 

af travlhed på andre fronter, og det var en god anledning til at starte som 

’føl’. Det har været utrolig berigende at mødes på tværs af generationer og 

dele synspunkter om, hvad der optager borgerne i Kommunen. 

 

Merethe Raundahl havde følgende råd til, hvordan man rekrutterer nye med-

lemmer: 

 

• En af de vigtigste faktorer for at hverve nye og måske yngre kræfter 

til fællesrådene er at spørge – også folk i periferien af ens netværk. 

Det er dejligt at opleve, at folk, som måske ikke er i første række 

blandt dem, man kender, mener og tror på, at man har noget at bi-

drage med. 

 

• Rammesætningen er også vigtig: Hvad kan man byde ind med, og 

hvad forventes af et nyt medlem, også at man får mulighed for at 

sætte sit præg på det fremtidige arbejde, at der er gensidig lydhør-

hed, og selvfølgelig at man føler sig velkommen. Det skal være sjovt 

og hyggeligt. 

 

• Overordnet set er en af de vigtigste pointer ved at være med i et fæl-

lesråd, at det bl.a. giver en kæmpe viden om lokalområdet, et godt 

indblik i andre foreninger og om samarbejdet med Kommunen. 

 

Efterfølgende var der mange tilkendegivelser af rigtig gode pointer i et inspi-

rerende oplæg med tips til at lokke yngre kræfter ind i fællesrådsarbejdet, og 

flere i salen havde samme erfaring. En deltager påpegede også, at engage-

ment og evnen til at bidrage er vigtigere end alderssammensætningen i et 

fællesråd. 

 



 

 

16. april 2018 

Side 5 af 9 
Det var et stort ønske fra flere deltagere, at Aarhus Kommune lægger møder 

uden for arbejdstid, så flere borgere har mulighed for at deltage, og ikke 

mindst at man bliver varslet om møder i god tid. Vedr. udviklingen i Katrine-

bjergområdet var der også en oplevelse af, at bygherrer var blevet indkaldt 

langt før fællesrådet. 

 

En deltager påpegede, at det er vigtigt at skelne mellem, om det drejer sig 

om et politisk eller et administrativt møde, da fællesrådene også må være 

indstillet på at respektere det politiske arbejde. 

 

Derefter var der dækket op til buffet med 45 min. spisepause.  

 

Seminaret for fællesråd, embedsmænd og politikere 
 

Camilla Fabricius, Viceborgmester 

Camilla Fabricius takkede for invitationen og for den store indsats, hun ople-

vede, at fællesrådene lægger i deres arbejde. 

Ikke mindst under den periode, hun sad som formand for Teknisk Udvalg. 

Det var en spændende og udfordrende tid. Der er ingen tvivl om, at Kommu-

nen i fællesrådene har en vigtig samspilspartner. 

 

I det nye Byråd er erfaringer fra sidste byrådsperiode blevet diskuteret: Hvad 

gik godt, og hvad gik mindre godt. Med hensyn til dialog og samskabelse, 

skal vi øve os endnu mere på samarbejdet.  

 

Hvis ikke fællesrådene synes, deres forslag har kunnet ses i byplaner, er det 

vigtigt at have for øje, at politik og beslutningsprocesser tager lang tid. Ca-

milla Fabricius nævnte i den sammenhæng Christiansbjerg og Tranbjerg 

Fællesråd, der fra deres arbejde ved, at man skal have langtidsperspektivet 

på. Men uden input fra fællesrådene går det ikke. Og det er helt naturligt, at 

det også er politikerne, som træffer de endelige beslutninger, der må stå på 

mål for efterfølgende kritik.  

 

Hvor det overhovedet er muligt, bør der lægges mere beslutningskraft ud til 

fællesrådene. Det kunne fx være inden for de grønne områder. 

 

Det er vigtigt at spørge sig, hvordan vi skaber en hel kommune. Og når poli-

tikerne siger, at Aarhus skal udvikle sig, mener de hele Aarhus Kommune. 

Mange fællesråd repræsenterer bysamfund uden for den sammenhæn-

gende by. Byrådet vil gerne pege fremad ved at oprette et specielt udvalg, 

der bl.a. skal arbejde med, hvordan kommunen kommer til at samarbejde på 

tværs, hvilket fællesrådene har givet udtryk for, er vigtigt.  

 

Derudover er det vigtigt at udvikle den måde, vi kommunikerer med hinan-

den på. Foretræder er én form for kommunikation, og når man kommer og 
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præsenterer sin sag for fx Teknisk Udvalg er det, fordi man brænder for den. 

For Camilla Fabricius har hvert eneste foretræde, hun oplevede, mens hun 

sad som formand i Teknisk Udvalg, gjort indtryk. Hun vil gerne fortsat ar-

bejde for tidlig inddragelse af borgerne, og det skal være   

nemmere at komme igennem til politikerne med sine problemstillinger.  

 

(Der er ingen præsentation fra dette oplæg). 

 

Bünyamin Simsek, Rådmand i Teknik og Miljø 

Bünyamin Simsek indledte sit oplæg med at bifalde Camilla Fabricius’ ho-

vedpointer, samtidig med at han takkede for at blive indbudt til at holde op-

læg.  

 

Rådmanden nævnte særligt 4 punkter i sit oplæg: 

 

• Teknik og Miljø 2018 

Teknik og miljø har været udfordret på de interne linjer. Der er med-

arbejdere, der ikke længere er ansat på af grund af uregelmæssig-

heder, en proces, som stadsdirektøren har stået i spidsen for. Der 

sker i nærmeste fremtid en omorganisering med ny struktur og med 

fokus på de opgaver, vi er sat i verden for at løse. Processen med at 

finde en ny direktør til Teknik og Miljø er i god gænge og skal ende-

ligt godkendes af magistrat og byråd. Vores værdisæt og DNA er 

vigtigt. Vi består af medarbejdere med en mangfoldighed af forskel-

ligartede opgaver. Vi arbejder hårdt på at få genskabt tilliden og 

være løsningsorienterede.  

• Rammebetingelser 

Byen vokser, og en velfungerende magistratsafdeling for Teknik og 

Miljø er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan trives, som 

igen er en vigtig forudsætning for et velfungerende samfund. Er-

hvervslivet efterspørger mere service. Vi skal være medspillere i for-

hold til de retningslinjer, som Byrådet har sat. 

• Bedre og mere robust Aarhus 

Aarhus skal være en robust by. Vi skal være klar til nye tiltag, og vi 

skal have visioner. 

• God mobilitet 

Bylivskvalitet for mennesker er vigtig, men mange mennesker i Aar-

hus bliver udfordret på mobiliteten. Der kommer stadig flere biler på 

vejene, og man kan ikke se bort fra, at mange mennesker er af-

hængige af deres bil i dagligdagen, ikke mindst børnefamilier.  

 

Bünyamin Simsek kom dernæst ind på Fællesrådenes rolle. De har påtaget 

sig en vigtig opgave med at repræsentere lokalsamfundene, men det ville 

være ønskværdigt, hvis der var flere repræsentanter fra erhvervslivet i fæl-

lesrådene, da de også er vigtige spillere i lokalsamfundene. Det ville med-

virke til, at fællesrådene kommer til at stå stærkere i forhold til Kommunen. 
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Husk, at gøre de politiske partier opmærksomme på jeres ønsker ikke 

mindst under budgetforhandlingerne. 

 

Link til Bünyamin Simseks præsentation: 

 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/B-nyamin-Simsek---praesentation.pdf 

 

Debat 
 
Derefter var der debat med en henstilling fra arbejdsgruppen for fællesrå-

dene om at huske at stille generelle spørgsmål til de tilstedeværende politi-

kere. 

 

Sp: Hvad er holdningen til indkøbscentre uden for bykernen? 

BS: Jeg har ikke noget mod indkøbscentre. Vi har dem, vi nu engang har. Vi 

vurderer det fra gang til gang, men i kommuneplanen er der lagt rammer ud i 

forhold til mindre indkøbscentre i lokalområderne.  

 

Sp: Tak til jer begge for, at der med ’Aarhus’ ikke længere menes byen/cen-

trum, men hele kommunen. 

BS: Vi skal holdes op på, at alle lokalsamfund har stor betydning. 

 

Sp: Undren over, at Kommuneplanen allerede er blevet godkendt, før det 

nye byråd blev dannet.  

BS: Kommuneplanen blev godkendt i det gamle byråd, for at det nye byråd 

ikke skulle sætte sig ind i det nye og meget omfattende stof.  

CF: Måske tænkes der på mobilitetsplanen, der også har en kæmpe betyd-

ning. Denne blev først vedtaget i det nye byråd. 

CF. Vi skal fortætte omkring letbanen ifølge kommuneplanen.  

 

Sp: Jeg kan bekræfte, at vi har haft besøg af MTM i vores fællesråd. Vi har 

ikke set det udmøntet i landskabet endnu –  men det kommer vel. I oplandet 

råber de på udvikling. Der sidder jeg med den fornemmelse, at Kommunen 

er reaktiv. Investorerne bestemmer for meget. Nogle skal jo betale. Er kom-

munen på baghjul? Vil I bruge flere kræfter på at udvikle? 

CF. Vi hat sat tryk på med hensyn til implementering af kommuneplanen. 

Der laves koblinger med letbanen, der er fokus på oplandet, og der sker ud-

videlser af skoler. Der er forskellige strømninger med hensyn til, hvad der er 

behov for, og hvordan vi får det kommunikeret. Jeg synes vi lytter, men poli-

tik tager lang tid.  

BS: Jeg synes ikke, vi er bagud med at udvikle, men spørgsmålet er, om det 

er den rigtige planlægning. Jeg er ikke enig i kommuneplanen med hensyn 

til relativt ensidigt at kigge på fortætning og letbanen – vi skal også tænke på 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/B-nyamin-Simsek---praesentation.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/B-nyamin-Simsek---praesentation.pdf
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udvikling i det åbne land, og vi skal have blandede boliger samt flere instituti-

oner. Hvis vi arbejder ud fra kommuneplanen, vil det betyde flere skoler og 

institutioner inden for Ringgaden. Det handler ikke om investorer. For det er 

guld værd at bo i Aarhus, mange vil gerne flytte hertil. Det handler om poli-

tisk vilje – sådan er demokratiet. 

Sp: I 2002 sad jeg i Byrådet og påpegede, at Prismet, byggerierne ved hav-

nen og åerne steg i højden. Jeg har også nævnt det for adskillige borgme-

stre. Vi ønsker ikke en Manhattan-udgave af Aarhus – vi er danskere. Vi skal 

ikke være et muligt terroristmål. Lad os blive ved jorden. Meget høje bygnin-

ger hører ikke hjemme i den danske identitet. 

Sp: Det er dejligt at høre, at I gerne vil have vores mening i forbindelse med 

beslutningsprocesser, og vi vil rigtig gerne deltage i flere ting. MEN det er et 

stort problem, når møder og workshops lægges i dagtimerne, når folk er på 

arbejde, fx vedr. udviklingen af Katrinebjerg. Kan der gøres noget for at imø-

dekomme dette? 

BS: Ja, man kan jo placere det, som du siger, uden for arbejdstid. Vi kom-

mer ikke altid i mål, men det en hensigtserklæring, at vi gerne vil imøde-

komme jer mere. 

Med hensyn til højhuse: Så er det ikke eventuelle terrortrusler, der skal diri-

gere, om vi skal bygge højere, men der er nogle hensyn, der skal tages. Vi 

får ikke et nyt Manhattan. Vi skal også kigge på omkringliggende arealer. I 

sidste ende er det Byrådet, der bestemmer. 

CF. Jeg vil tage ønsket med mig om at holde møder på mere fleksible tids-

punkter, så folk har mulighed for at være med.  

Med hensyn til højhuse: Det er svært at forstille sig, at alle kan være enige 

om, hvad der er pænt, og hvad der ikke er. Det er helt fint at være uenige, 

for det kan måske føre os nye steder hen. 

 

Sp: Det er godt, at I vil have mere fokus på oplandet. Det er også et ønske i 

lokalsamfundsbeskrivelserne. Det er stadsarkitekten, der har skabt proble-

merne med højhusene ved at opfordre til højere byggerier. 

BS: Byudviklingen har byrådet ansvaret for, og BS opfordrede til, at man pla-

cerer ansvaret for fx højhuspolitik hos Byrådet og ikke hos medarbejdere i 

Aarhus Kommune. 

 

Sp: jeg er ikke kendt for at rose politikere… men jeg synes, det er et godt ini-

tiativ, at I kommer ud til fællesrådene, så vi sammen kan se på, hvad der 

kan lade sige gøre, så vi kan få lavet en plan for de enkelte områder. På den 

måde bliver løsningerne måske mindre fragmenterede. Jeg ser frem til vores 

møde 4. april og til en ligeværdig dialog, hvor vi taler ordentligt sammen og 

bliver klogere. 

Sp: Ros til Aarhus kommune. Der bliver åndehuller. Vi glæder os til jeres be-

søg. 

Sp: Jeg har afskaffet bilen, men det er svært at komme til yderområderne 

med offentlig transport, og ruter er lukket på grund af Letbanen. Hvad vil I 
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gøre ved det? Busserne skal køre oftere, og der bør være bedre dækning i 

weekenden. 

BS:.Vi har et ansvar, og det kræver vilje og mod at omprioritere pengene i 

budgettet – men de ruter, der er, må I også sørge for at benytte. 
 
 
Kontaktpersoner i Magistratsafdelingerne – oplæg 

Links til oplæg: 

 
Tine Holm Mathiasen, Borgmesterens Afdeling: 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/1--Borgmesterens-Afdeling---Tine-Holm.pdf 

 

Britta Nielsen Pilegaard, Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse: 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/2--Sociale-Forhold-og-Beskaeftigelse--B--

Pilegaard.pdf 

 

Lone Dannerby Paulsen, Teknik og Miljø:  

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/3--Teknik-og-Miljoe---Lone-Dannerby.pdf 

 

Henriette Andersen, Sundhed og Omsorg: 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/4--Sundhed-og-Omsorg---H--Andersen-og-

E-W-Tersboel.pdf 

 

Majbritt Møller, Kultur og Borgerservice  

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/5--Kultur-og-Borgerservide---Majbritt-Moel-

ler.pdf 

 

Hans van Binsbergen (stedfortræder for Pia Bønning), Børn og Unge: 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faelles-

raad/Faellesraadsseminar-2018/6--Boern-og-Unge---Hans-von-Bingen.pdf 

 

FL takkede for god ro og orden med en opfordring til at sende forslag ind til 

emner, der kan behandles på fremtidige møder. Input sendes til Lisbeth In-

gerslev, lii@aarhus.dk. 

 

LDP opfordrede dernæst til at gå rundt ved bordene, hvor kontaktpersonerne 

fra de forskellige magistratsafdelinger sad klar til at besvare spørgsmål den 

sidste del af seminaret.  

 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/1--Borgmesterens-Afdeling---Tine-Holm.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/1--Borgmesterens-Afdeling---Tine-Holm.pdf
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https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/2--Sociale-Forhold-og-Beskaeftigelse--B--Pilegaard.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/3--Teknik-og-Miljoe---Lone-Dannerby.pdf
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https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/4--Sundhed-og-Omsorg---H--Andersen-og-E-W-Tersboel.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/4--Sundhed-og-Omsorg---H--Andersen-og-E-W-Tersboel.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/4--Sundhed-og-Omsorg---H--Andersen-og-E-W-Tersboel.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/5--Kultur-og-Borgerservide---Majbritt-Moeller.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/5--Kultur-og-Borgerservide---Majbritt-Moeller.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/5--Kultur-og-Borgerservide---Majbritt-Moeller.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/6--Boern-og-Unge---Hans-von-Bingen.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Faellesraadsseminar-2018/6--Boern-og-Unge---Hans-von-Bingen.pdf
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