Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
17. januar 2017

Aarhus Rådhus d. 17. januar 2017 kl. 15.00 i værelse 426
Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)
Afbud:
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Rune Hjortkjær Meldgård (RHM), Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret
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TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00

Dagsorden:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 11. oktober 2016

3.

Temamødet den 29. november – bemærkninger

4.

Samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og Aarhus Kommune

5.

Forårsseminaret torsdag den 2. marts.

6.

Fællesrådsportalen på www.aarhus.dk

7.

Næste møde i arbejdsgruppen

8.

Eventuelt

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag:
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev
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Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2

Referatet fra mødet i arbejdsgruppen den 11. oktober 2016 blev godkendt.

Ad 3

Temamødet den 29. november vedr. Kommuneplanen
Det var kun KB og LI, der var til mødet af de tilstedeværende, og
indholdet af mødet blev kort ridset op. Fristen for indlevering af samfundsbeskrivelserne er blevet rykket til 1. marts. I referatet fra mødet
den 29. nov. på side 8 er desuden nævnt, at ”man kan næsten lave
en version 2 af samfundsbeskrivelserne som et høringsbidrag.” (Der
opstod på arbejdsgruppemødet tvivl om, hvorvidt der ville blive mulighed for at aflevere en samfundsbeskrivelse i version 2).

Ad 4

Samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og Aarhus Kommune
Der er blevet indleveret 3 forslag til ændring af samarbejdsaftalen fra
henholdsvis Lystrup-Elsted-Elev, Hasle og Harlev Fællesråd. Der
står i hovedtræk det samme med lidt forskellig ordlyd.
KB pointerede, at det er vigtigt, at det fremgår tydeligt, at det er borgerne, der skal være i centrum.
LI indarbejder indlæg i samarbejdsaftalen sammen med LDP inden
næste møde i arbejdsgruppen først i feb.
Det blev desuden nævnt, at det kunne være fint med organisationsdiagram for de forskellige magistrater samt en kort beskrivelse af afdelingernes hovedopgaver. Evt. som bilag, der skiftes ud løbende,
hvis organisationen forandres.

Ad 5
Forårsseminaret torsdag den 2. marts
Det overordnede emne for seminaret er: Fællesrådenes rolle/gentænkning.
Der vil kun blive et oplæg fra arbejdsgruppen med efterfølgende
gruppediskussion og fremlæggelse i plenum. Ca. 45 min. til diskussion, højst en halv time til fremlæggelse. Højst 5 min. til hver gruppe.
Emnet vil være samarbejdsaftalen (nyt oplæg) og fællesrådenes
rolle: fx lever fællesrådene op til af være katalysator for at hjælpe
borgerne videre i forhold til kommunen. Har vi et mandat? Hvad hvis
der kun møder 30 op til de af fællerådene indkaldte møder? Eksempler på, at fællesrådene har følt sig kørt over og eksempler på, at de
har opfyldt deres rolle.
Alle indsender emner til Flemming hurtigst muligt, både vedr. formødet og fællesmødet.
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-

-

Praktisk: Samme skabelon som sidst: Opstilling med runde borde
med højst 8 i hver gruppe. Der laves en fast bordplan, så fællesråd,
politikere og fællesråd blandes.
Der laves oplæg til invitationer (LI), der sendes ud minimum 10-12
dage før mødet.

-

Formøde
Kl. 17.30-18.00
o Beretning om arbejdsgruppens arbejde i det forløbne år
(v/Flemming Larsen)
o Valg til arbejdsgruppen
Arne Nielsen (3 år)
Klaus Bendixen (4 år) (på valg og villig til genvalg)
Johannes Raben-Beck (5 år)
Flemming Larsen (2 år) (på valg og villig til genvalg)
Rune Meldgaard (1 år) (suppleant) (på valg og villig til genvalg)

-

Spisepause
Kl. 18.00-18.45

-

Følgende skitse til program for fællesråd, embedsmænd og politikere blev opridset: (Borgmæglerfunktionen har meldt tilbage, at de
ikke har mulighed for at komme med et oplæg).
Kl. 18.45-20.45
o 18.45 Oplæg fra Borgmester og MTM-rådmand (10. min
hver).
Emne: Hvad er gentænkning, fællesråd og borgerinddragelse
o 19.05 Plenumdebat
o 19.20 Sortering af affald i 2017 (oplæg v/Sofie Schouboe
Larsen, Affaldvarme Aarhus).
o 19.30 Oplæg v. arbejdsgruppen: samarbejdsaftalen og fællesrådenes rolle.
o 19.45 Gruppearbejde
o 20.30 Opsamling i plenum
o 21.00 Afslutning

Inden næste møde i arbejdsgruppen:
Forslag til spørgsmål til gruppearbejde (Flemming vil gerne have
forslag til emner til gruppearbejdet inden en uge).
Udkast til invitationer
Udkast til samarbejdsaftalen
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Ad 6

Fællesrådsportalen på www.aarhus.dk
Det kunne være fint med et menupunkt med ’nyttige links’. Det
kunne fx være dem, der blev udleveret til seminaret i brug af Kommunens hjemmeside.
Ellers var der enighed om, at den er ok at finde rundt i. Sættes på
som punkt igen senere på året, hvor alle forinden opfordres til at
kigge på den, så man efterfølgende på mødet kan gennemgå den
direkte på skærmen i lokalet.

Ad 7

Næste møde i arbejdsgruppen
Der findes en ny dato til et forberedende møde (til seminaret den 2.
marts) i starten af februar.

Ad 8

Eventuelt
-

Ingen punkter
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