ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅDENE – Møde på Aarhus Rådhus
d. 31. januar 2017 kl. 15.00 til 16.30 værelse 426

Mødedeltagere:
Klaus Bendixen, Hasle Fællesråd
Arne Nielsen, Harlev Fællesråd
Johannes Raben-Beck, Vejlby-Risskov Fællesråd
Flemming Larsen, Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Lone Dannerby Paulsen, Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev, Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (ref.)
Afbud:
Rune Hjortkjær Meldgård, Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret
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TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C
Direkte telefon: 51 57 54 95

Dagsorden
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 17. januar 2017

3.

Forårets fællesmøde og seminar med politikere og embedsmænd - planlægning

4.

Kommunens samarbejdsaftaler med fællesrådene – finpudsning

5.

Næste møde i arbejdsgruppen

6.

Eventuelt

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 15/035562-34
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev

Referat:
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Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen

Ad 2

Der var forskellige angivelser i referatet og det udsendte invitationsudkast
til fællesrådsseminaret om, hvem der er på valg til arbejdsgruppen. Det
konstateredes, at det er de i referatet angivne, altså KB og FL. Dette
rettes til i invitationen. Desuden rettes KB til AN til at stå for valghandlingen under formødet.

Ad 3

Der er desværre i dag kommet en melding om afbud fra borgmesteren
om at holde oplæg. Der var enighed om at spørge byrådspolitiker Marc
Perera Christensen og viceborgmester Anne Nygaard, om de – trods det
korte varsel – ville kunne træde til med et oplæg vedr. gentænkning af
fællesrådenes rolle og borgerinddragelse ud fra, hvad de selv tænker, er
vigtigt i forhold til emnet. LDP og LI har haft et kort møde med Kristian
Würtz vedr. hans oplæg, og han regner med at tage udgangspunkt i eksempler fra samarbejdet med nogle af fællesrådene.
Det blev desuden foreslået at booke den nye centerchef for CBA til et af
de kommende møder for fællesrådene.
Der var enighed om at lade oplægsholderne komme til orde først og så
tage spørgsmålene samlet til sidst.
Kirsten Rehling fra Borgermæglerfunktionen har ikke mulighed for at
komme og informere, grundet et aftenseminar for alle medarbejdere
samme aften, men LI skriver igen for at høre, om det ikke er muligt at
sende en medarbejder til seminaret, da man i arbejdsgruppen synes, at
informationen er vigtig viden. Hvis det lykkes at få borgermæglerfunktionen på som punkt, skal oplægget holdes før ’sortering af affald’. LDP
foreslog, at det måske var mere naturligt at flytte oplæggene vedr. information fra Kommunen til sidste punkt på dagordenen for seminaret. Dette
blev besluttet og LI giver Sofie Schouboe fra Affald besked om det ændrede tidspunkt.
FL har rundsendt et samlet og udmærket oplæg til gruppearbejdet. Alle
grupper får de samme spørgsmål og får til opgave at udvælge et emne.
Der afleveres derefter et lille notat til arbejdsgruppen, der efterfølgende
skrives rent af FL. Resultatet af diskussionerne fremlægges desuden kort
i plenum af gruppernes til lejligheden valgte sekretærer (Husk at lægge
ark på bordene).
Til afstemningen til valg af arbejdsgruppen gør LI stemmesedler klar i
tilfælde af kampvalg. Der laves et Power Point slide klar til brug ved valget.

Ad 4

LI havde inden mødet udsendt et udkast til ændringer i samarbejdsaftalen
ud fra input fra arbejdsgruppen. Disse blev diskuteret, og det blev bl.a.
besluttet at lave et ekstra punkt, hvor fællerådenes rolle beskrives.

Ved hver magistratsbeskrivelse indsættes links, hvor der henvises til
yderligere information på Kommunens hjemmeside.
LI udarbejder et nyt forslag ud fra input på mødet.
Når den endelige samarbejdsaftale er på plads, sendes denne ud til fællesrådene inden seminaret. Desuden printes afsnit 1-5 til brug ved gruppearbejdet.
Ad 5

Efter fællesrådsseminaret foreslår LI nogle datoer i Doodle for næste
møde sidst i april, når det vides, hvordan arbejdsgruppens sammensætning ser ud (AN er på ferie i første uge af april).

Ad 6

LDP informerede om, at der er et nyt fællesråd på vej for Aarhus Ø. I
løbet af februar får vi spurgt dem, om de er blevet formaliseret.

2. februar 2017
Side 3 af 3

