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Aarhus Rådhus d. 17. august 2017 kl. 15.30 i værelse 426
Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
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Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
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TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Gæst fra Hasle Fællesråd: Ole Nørgård

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C

Afbud:
Ingen

Telefon: 51 57 54 95
Dagsorden:

Dagsorden 17. august – møde i arbejdsgruppen for
fællesrådene:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 2. maj 2017

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Arbejdsgruppe-2017/Referat-fra-moede-med-Arbejdsgruppen-for-faellesraadene-2--maj-2017.pdf
3.

Planlægning af seminaret for fællesrådsformændene den 29. august. (Dokumenter fra Arne Nielsen er vedhæftet)

4.

Overvejelser om emner og invitation af oplægsholdere til MTMmødet den 10. oktober(datoforslag).

5.

Vedr. Udkast til vedtægtsskabelon for fællesrådene.
Er der forslag til ændringer?

6.

Næste møde i arbejdsgruppen

7.

Eventuelt

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

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2

Referat fra 2. maj 2017 blev godkendt.

Ad 3

LI kunne fortælle, at der nu var 18 tilmeldte efter en reminder udsendt
samme morgen. Men der kan sagtens nå at komme nogle flere i løbet af
ugen i forbindelse med, at programmet for aftenen bliver udsendt på
mail en af de nærmeste dage. Den endelige liste sendes til AN, der sørger for bordopdeling i forbindelse med gruppearbejdet. Der udpeges en
fast bordvært for hvert bord, og øvrige deltagere skifter gruppe undervejs. Der bør højst være 4-5 deltagere i hver gruppe. Opgaven tager udgangspunkt i de 3 punkter/emner:
•
•
•

Hvordan kan vi forbedre samarbejdet mellem Kommunen og
Fællesrådene?
Hvilke ønsker er der til formuleringer og indhold i
samarbejdsaftalen mellem Kommunen og Fællesrådene?
Forslag til næste faglige seminar(er)

Man starter i en basisgruppe. Gruppeværten bliver siddende og holder
sammen på snakken. Der diskuteres i 20 min. løst og fast om de 3
punkter, hvorefter alle finder en ny gruppe, Der må ikke være nogen
gengangere. Derefter er der en ny præsentationsrunde med et kort referat af basisgruppens synspunkter. I 3. runde går man tilbage til sin basisgruppe, hvor emnerne drøftes færdigt. Der laves et notat på de udleverede ark, hvorefter gruppeværterne opsummerer i plenum. AN har
gode erfaringer med denne form for gruppearbejde fra andre lignende
møder.
Mailinvitationen udsendes til fællerådsformændene sammen med tilsendte dokumenter med oplæg fra Mogens Wohlert fra Midtbyens Fællesråd. Der var enighed om, at disse ville være udmærkede at tage udgangspunkt i omkring diskussionen vedr. samarbejdsaftalen.
Der var enighed om, at LD siger lidt indledningsvist (ca. 3 min.). Arne er
procesleder, og FL runder af samt tager punkterne med tilbage i arbejdsgruppen. Sekretariatet følger op i samarbejdsaftalen.
Der laves et sammenskriv/katalog på baggrund af aftenens notater.
Til mødet serveres kaffe, te, vand og sandwich, der sættes på bordene.
LD gjorde opmærksom på, at oplægget for aftenen er specielt, fordi det
reelt kun er den ene part, der diskuterer punkterne. Det kan derfor kun
blive en ønskeliste til det fremtidige samarbejde – det handler også om
forventningsafstemning.

Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
17. august 2017

Der blev derefter kort diskuteret mulige grunde til utilfredshed i fællesrådene, og at det kan komme an på, hvilke sager de forskellige lokalsamfund finder vigtige.
Ad 4

Den 10. oktober blev fastsat som dagen for efterårets møde med fællesrådene, hvor Teknik og Miljø er vært.
LD vil sørge for, at et budget præsenteres sammen med introduktion til
nye midler. Efter ønske fra sidste år vil det på dette års MTM-møde blive
tydeliggjort, hvad vi har af penge, og hvad de skal bruges til (2-3 slides).
Desuden præsenteres den nye direktør for Teknik og Miljø. Det ville
være godt med en opsummering af, hvad der rør sig i byen fra direktøren. Forventninger til fremtiden, udfordringer for det nye byråd, og hvad
der skal træffes beslutninger om. (Dette punkt ændres efterfølgende, da
der ikke bliver ansat en ny direktør inden mødet).
Arbejdsgruppen sender yderligere ideer til LD vedr. emner til MTM-mødet.
FL foreslog, at lokalsamfundsbeskrivelserne, som er et nyt fænomen,
bliver præsenteret. Vil man fortsætte med dem, og hvordan skal de bruges fremadrettet? LD foreslog i den forbindelse 5 minutters snak ved
bordene om, hvad fællesrådene kan bruge lokalsamfundsbeskrivelserne
til. AN foreslog, at man fremadrettet bruger dem i samspillet mellem magistratsafdelingerne og lokalområderne. LD fortalte, at Kristian Würtz fx
læser dem, inden han skal holde oplæg i lokalsamfundene, da de er
gode at tage udgangspunkt i. Det er dog ikke et ’tinglyst’ dokument, med
et officielt stempel.
AN nævnte SWOT-modellen. Diskussionen indgår i Harlev Fællesråd lokalsamfundsbeskrivelse.

Ad 5

Vedtægtsskabelonen, som LI har tilpasset til fællesrådene, blev med
nogle få ændringer godkendt. LI indarbejder disse og skeler til andre
vedtægtseksempler blandt eksisterende fællesråd. Det tydeliggøres
desuden, at det netop kun er en skabelon, som nye fællesråd kan bruge
som inspiration.

Ad 6

Næste møde: Lisbeth indkalder til næste møde i september kl. 15.00,
hvor bl.a. samarbejdsaftalen drøftes med henblik på endelig færdigbearbejdning.

Ad 7

Eventuelt - ingen punkter.
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