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Referat af møde med ARBEJDSGRUPPEN FOR
FÆLLESRÅDENE

TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Aarhus Rådhus d. 10. februar 2016 kl. 14.00 i Værelse 426
Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev, Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)
Afbud fra:
Karsten Tügel (KT), Beder-Malling Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Formand, Hasle Fællesråd

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 15/035562-8
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev

Program d. 3. marts:
17.30 - 18.00 Formøde (alene for fællesrådene)
 Beretning om arbejdsgruppens arbejde i det forløbne år (v/Flemming Larsen)


Valg til arbejdsgruppen

18.00 - 18.45 Spisepause, hvor Aarhus Kommune er vært ved lidt mad
18.45 - 21.00 Seminar med deltagelse af politikere og embedsmænd


Den nye medborgerskabspolitik og fællesrådenes
rolle (v/Arne Nielsen)
o

Intro

o

Oplæg v/byrådsmedlem Hans Skou, næstformand i Medborgerskabsudvalget

o

Oplæg v/rådmand Kristian Würtz, Teknik og
Miljø

o

Gruppedrøftelse og opsummering



Kommuneplan 2017 – Status (v/Johannes RabenBeck)
o
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Oplæg v/kommuneplanchef Niels-Peter Mohr,
Teknik og Miljø



Bykvalitet og byidentitet i de enkelte byområder/bydele (v/Flemming Larsen)
o



Intro, gruppedrøftelse og opsummering.

Kulturhovedstad 2017
o Oplæg v/Ulla Lund, Kulturhovedstad 2017
Hvad betyder 2017 for lokalområderne?
Frivillighed – Hvad kan man som borger bidrage med?

Aktion
1. Dagsorden

Planlægning af seminaret – fortsat fra sidste møde.

2. Bemærkninger til referat
fra arbejdsgruppemøde
den 27.1.2016

Referat fra arbejdsgruppemøde 27.1.2016 blev godkendt.
Lægges på hjemmesiden.

3. Planlægning af fællesrådenes seminar den 3.
marts

Lokalet indrettes i år med runde borde med plads til ca. 8 personer, så det vil være lettere at organisere gruppearbejde for seminarets deltagere.

LI

Tidspunktet for mødet med politikere og embedsmænd rykkes et
kvarter frem til 18.45, da formødet forkortes med et kvarter. Dette rettes i invitationerne, der sendes ud til fællesråd, embedsmænd og politikere i løbet af ugen. I invitationen indsættes et
link til Medborgerskabspolitikken og Planstrategien. Lisbeth tager referat fra seminaret.


Valg

17.30-18.00

Velkomst, beretning inklusive fremlæggelse af forslag fra fællesrådene, valg

FL er ansvarlig for dette punkt. Der var enighed om, at valg af
medlemmer til arbejdsgruppen foregår ved håndsoprækning.
Alle nuværende medlemmer på valg genopstiller. I tilfælde af
kampvalg får hver kandidat lejlighed til at sige et par ord. Beretning i stikordsform sendes rundt til arbejdsgruppen inden seminaret (FL).

FL



Spisning



Den nye medborgerskabspolitik og
fællesrådenes rolle
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18.00-18.45

Spisning

18.45-21.00
bedsmænd

Seminar med deltagelse af politikere og em-

I Invitationen skrives ind, at AN står for en lille intro til gruppedrøftelsen under første punkt (Den nye medborgerskabspolitik
og fællesrådenes rolle).

AN

AN medbragte til mødet et forslag til et intro-oplæg, skrevet med
udgangspunkt i byrådsmødets indstilling om det videre arbejde
med Medborgerskabspolitikken.
Desuden havde AN udarbejdet spørgsmål til gruppedrøftelse,
der blev godkendt med få ændringer:
Alle grupper drøfter de to første spørgsmål + et af de øvrige, og
skriftlige besvarelser afleveres efter endt gruppearbejde af gruppelederen, der er udvalgt på forhånd. Også gruppesammensætningen er valgt på forhånd og består af både fællesråd, politikere
og embedsmænd. Der laves navneskilte.
Der bør være maks. 8 personer i grupperne.
Formålet med gruppearbejdet er at gentænke fællesrådenes
rolle.





Kommuneplan 2017
– status

JRB er ordstyrer ved kommuneplan 2017-punktet.
Oplæg af Niels Peter Mohr på 10-15 min.

Bykvalitet og Byidentitet

FL er tovholder på punktet Bykvalitet og Byidentitet:
Der startes med et 5 min. oplæg til gruppearbejde.
Der laves på forhånd en bruttoliste, der udleveres – og opgaven
for grupperne bliver at prioritere punkterne, der derefter samles
ind skriftligt.

Kulturhovedstad
2017

4. Næste møde i arbejdsgruppen

Efter aftenens sidste punkt, ’Kulturhovedstad 2017’ runder FL
aftenen af og siger farvel og tak.
Lone kommer med forslag til nyt møde i arbejdsgruppen hurtigst
muligt efter seminaret.

JRB

FL

FL
LD

