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Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Rune H. Meldgaard (MHM), Fællesrådet for Møllepark-Vestergadekvarteret

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

Dagsorden 28. november 2017
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat fra sidste møde den 20. september

3.

Den videre dialog med kontaktpersoner i Aarhus Kommunes magistratsafdelinger
• Da sekretariatscheferne fungerer som centrale indgange
til de enkelte magistratsafdelinger, foreslår vi, at arbejdsgruppen inviterer sig selv til at deltage i et af chefsekretariatsgruppens møder.

4.

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene –
status
• Notat til direktørgruppen

5.

Evaluering af MTM-mødet den 10. oktober. Hvad var godt, og
hvad var mindre godt?

6.

Mail fra Lise Johansen, CBA (vedhæftet) vedr. oplæg til fællesrådene om harmonisering af veje

7.

Fællesrådsseminar marts 2018

8.

Næste møde i arbejdsgruppen

9.

Eventuelt
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Referat:
Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2

Referat fra 20. september 2017 blev godkendt.

Ad 3

Arbejdsgruppen var enig i, at det ville være en god ide, at arbejdsgruppen inviterer sig selv til at deltage i et af chefsekretariatsgruppens møder. LDP vil sørge for, at der blive sendt en dato
rundt.

Ad 4

Forslaget til samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene er ved at være på plads, og med få ændringer var der
enighed om, at samarbejdsaftalen kan præsenteres for direktørgruppen. Også afsnittene fra de forskellige magistratsafdelinger
er blevet gode, selvom afsnittet om Teknik og Miljø fylder mest,
af naturlige grunde, da det er her, samarbejdet med fællesrådene er mest omfattende.
Afsnittene om Magistratsafdelingerne opdateres løbende i aftalen. Afsnittene om Børn og Unge og Kultur og Borgerservice
kunne godt uddybes.
Punkt 3, afsnit 3: ’lokalsamfundene’ ændres til ’fællesrådene’
(Dette punkt synes særlig aktuelt i øjeblikket, hvor der i nogle af
de nyeste fællesråd er diskussioner om fællesrådenes rolle og
repræsentativitet)).
Punkt 4, bullet nr. 2: Her ændres til ’årlig’ evaluering i stedet for
’løbende’.
Det blev foreslået, at evalueringen af samarbejdet bør være kort
og præcis og give et øjebliksbillede af samarbejdet i de enkelte
magistratsafdelinger set på et overordnet plan. Måske en halv til
en hel side, der kunne sendes til arbejdsgruppen og efterfølgende præsenteres på det årlige marts-seminar af de relevante
kontaktpersoner.
Selve modellen for evalueringen skal udvikles, og det skal drøftes nærmere på møde med Sekretariatschefgruppen, hvordan
den skal se ud.
Notat til direktørgruppen i forbindelse med arbejdsgruppens deltagelse i kommende møde blev godkendt. Det skrives ind, at der
nu er 32 fællesråd i Aarhus Kommune. Også her rettes Punkt 4,
bullet nr. 2 til ’årlig’ evaluering i stedet for ’løbende’.

Ad 5

Vedr. MTM-mødet den 10. oktober var der enighed om i arbejdsgruppen, at det var forløbet rigtig godt. Konceptet med at indbyde 3 oplægsholdere ved stande med forskellige emner i de tilstødende lokaler var vellykket, men logistikken omkring det kan
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måske videreudvikles til næste år, da der opstod en del forvirring
omkring, hvor man skulle være. Eventuelt kunne numre på dørene være en hjælp.
Efter mødet syntes nogle deltagere, at der var lagt for lidt vægt
på diskussioner og den demokratiske debat, andre, at mødet
skulle være kørt ’strammere’, så det kun er fællesrådsmedlemmer med indlæg af almen interesse indenfor emnerne, der får taletid ved en sådan lejlighed. Arbejdsgruppen var enig om, at det
må handle om forventningsafstemning, da netop dette efterårsmøde med MTM er ment som et orienteringsmøde om emner af
generel interesse for fællesrådene (med mulighed for uddybende
spørgsmål). Men det er ikke et egentligt debatmøde (som fx mødet med fællesrådsformændene i august, hvor cafemodellen var
rigtig god).
I invitationen til næste års MTM-møde skal man måske prøve at
være mere skarp på formålet med temaerne, og på at mødet
først og fremmest er et informationsmøde.
Ad 6

Mail fra Lise Johansen, CBA vedr. oplæg til fællesrådene til næste efterårsmøde om harmonisering af veje blev diskuteret, og
der var enighed om, at dette emne egner sig bedre til et separat
møde, hvor interesserede i emnet kan tilmelde sig (formodentlig
en del).
I Lise Johansens mail lægger hun op til, at der måske kunne findes nogle fællesrådsrepræsentanter, der kunne være mentorer
for dannelsen af vejlaug. Dette kunne eventuelt også diskuteres
på et seminar.
LI skriver til Lise Johansen og foreslår hende, at der holdes et
møde sidst i januar eller først i februar. Invitationen sendes til
fællesrådene, der formidler den videre lokalt.
Mødet bør signalere, at det drejer sig om et informationsmøde
og ikke et møde, hvor spørgsmålet om harmonisering af veje er
til diskussion, da dette allerede er vedtaget af byrådet.
http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje
(Lis Johansen har efterfølgende svaret, at CBA i stedet foretrækker at fortsætte samarbejdet med fællesrådene i de enkelte, berørte lokalområder).

Ad 7

Fællesrådsseminar marts 2018:
• 17.00-18.00 – Formøde
o Formandens beretning og valg til arbejdsgruppen.
o Lille temadrøftelse om rekruttering af nye medlemmer, herunder yngre kræfter
• 18.00-18.45 - Spisning
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•

18.45-21.00 – Seminar
o 1. del: Borgmester(afbud) og Rådmand for Teknik og Miljø holder oplæg med efterfølgende plenumspørgsmål, ca. 1 times varighed.
(Kommende viceborgmester Camilla Fabricius
har efterfølgende sagt ja til at holde oplæg).
o 2. del: Kontaktpersoner fra de forskellige magistratsafdelinger præsenteres – hvordan ser de
samarbejdet med fællesrådene (5. min. til hver).
Gruppeborde med kontaktpersonerne. Deltagerne har her mulighed for at gå rundt og
snakke med disse.

Alle overvejer til næste gang, om de ønsker at genopstille til
valg. JRB genopstiller ikke.
Arne Nielsen Harlev Fællesråd (4 år)
– på valg – (villig til genvalg?)
Klaus Bendixen Hasle Fællesråd (5 år)
Johannes Raben-Beck Vejlby-Risskov Fællesråd (6 år)
– på valg – genopstiller ikke.
Flemming Larsen Lystrup-Elsted-Elev (3 år)
Rune Hjortkjær Meldgård (suppl.) Mølleparken og Vestergadekvarteret (2 år)
– på valg (villig til genvalg?)
Vedr. udfordringen med at rekruttere yngre medlemmer til fællesrådene undersøger AN, om nogle af de unge i fællesrådet skulle
have lyst til at komme og fortælle om, hvad det indebærer at
være medlem af et fællesråd. MHM kontakter Brabrand Fællesråd, der ved seminaret for fællesrådsformændene gav udtryk for,
at der var mange unge og engagerede medlemmer i deres fællesråd.
Der formuleres nogle spørgsmål til kontaktpersonerne, fx: Hvad
giver samarbejdet den anden vej?
Ad 8

LI indkalder til næste møde i arbejdsgruppen onsdag den 24. januar 2018, vær. 426.

Ad 9

Eventuelt: Der var ingen punkter under eventuelt.
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