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Referat af møde med ARBEJDSGRUPPEN FOR
FÆLLESRÅDENE
Aarhus Rådhus d. 27. januar 2016 kl. 15.00 i Værelse 426
Forberedelse af fællesrådenes seminar den 3. marts 2016.
Mødedeltagere:
Klaus Bendixen (KB), Formand, Hasle Fællesråd
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

Dagsorden (FL):
1. Dagsorden
2. Bemærkninger til referat af sidste arbejdsgruppemøde
3. Bemærkninger til referat af arbejdsgruppens møde med medborgerskabsudvalget
4. Planlægning af fællesrådenes seminar den 3. marts.
Bemærkninger til de indkomne forslag
Kan vi samle forslagene i færre - men bredere temaer/emner
Prioritering af temaerne/emnerne
Arbejdsplan for forberedelse af de enkelte temaer/emner
Aftaler om den praktiske gennemførelse af seminaret
5. Næste møde i arbejdsgruppen
6. Næste møde

TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

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: 15/035562-4
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev
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1. Dagsorden

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Bemærkninger til referat fra arbejdsgruppemøde den
28.10.2015

Referat fra arbejdsgruppemøde 28.10.2015 blev godkendt.

3. Bemærkninger til referat fra arbejdsgruppens møde med
medborgerskabsudvalget den 1.12.2015

Referat fra arbejdsgruppens møde med medborgerskabsudvalget
den 1.12.2015 blev godkendt.

4. Planlægning af fællesrådenes seminar
den 3. marts

LDP kunne fortælle, at Jacob Bundsgaard desværre er forhindret i
at deltage til seminaret. Kristian Würtz og byrådet inviteres.
Inden mødet havde LDP modtaget en del forslag til emner til seminaret fra de forskellige fællesråd. AN havde samlet disse i 4 forslag
til punkter:
1. Fællesrådenes rolle
a. Opfølgning på medborgerskabspolitikken
b. Samarbejde mellem fællesrådenes og kommunens forskellige afdelinger
c. Samarbejde på tværs af fællesrådene
d. Borgerbudgetter – er det vejen frem?
2. Kommuneplan 2017
a. Lokalsamfundsbeskrivelser
b. Boligudvikling i Aarhus Kommunes udkantsområder
c. Koncentreret boligbyggeri i midtbyen
3. Kulturhovedstad 2017
a. Hvordan inddrages lokalområderne
4. Kollektiv trafik
a. Letbanen og dens indflydelse på den kollektive
trafik i Aarhus
b. Busruter og køreplaner
Arbejdsgruppen diskuterede sig efterfølgende frem til enighed om
følgende 4 temapunkter til programmet den 3. marts, i råskitseform:
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1. Den nye medborgerskabspolitik og fællesrådenes rolle
(cirka 1 time)


Oplæg v/ Hans Skou og Kristian Würtz med efterfølgende gruppedrøftelse og opsummering.

2. Kommuneplan 2017 (cirka 15 min.)


Status ved Niels Peter Mohr.

3. Bykvalitet og byidentitet i de enkelte byområderbydele
(cirka ½ time)


Lille oplæg med efterfølgende gruppedrøftelse og
opsummering.

4. Kulturhovedstad 2017 (cirka 15 min.)
Oplæg: Information og efterfølgende dialog.
1. Hvad betyder 2017 for lokalområderne?.
2. Frivillighed – hvad kan man som borger bidrage med?
Vedr. punkt 1: Lone kontakter Tine Holm og Lars Kloppenborg.
Forslaget til medborgerpolitik sendes med invitationerne ud. (Endnu ikke vedtaget i byrådet). Samt Aarhus-modellen for Borgerinddragelse. Til næste møde udarbejder AN oplæg til gruppearbejdet.

LDP

AN

Vedr. punkt 2: Niels Peter Mohr bliver bedt om at holde et oplæg.
LDP
Vedr. punkt 3: Lone kommer med et bud på oplæg og gruppedrøftelse.
Mulige vinkler:
Fokus: Byudvikling og udviklingsstrategi af ydre bydele og områder.
Udvikling af bykvalitet.
Bydelsudvikling, måske humanistisk vinkel. Hvad er liveability i
’udkanten’. Bykvalitet og byidentitet i de enkelte bydele.
Vedr. punkt 4: Der indkaldes relevant person til at holde oplæg.
Hvad betyder 2017(selvstændig fond) for lokalområderne, og
hvordan kan fællesrådene inddrages i arbejdet? (Eksempel fra
Hasle, hvor de fik at vide, at de kom for sent med hensyn til et
igangværende Kunstprojekt).

LDP
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Forslag til aftenens program ser således ud:
17.30-18.15 Velkomst, beretning inklusive fremlæggelse af forslag fra fællesrådene, valg
18.15-19.00 Spisning
19.00-21.00 Seminar med deltagelse af politikere og embedsmænd
Øvrige emneforslag fra fællesrådene:
’Vejledning i kommunens hjemmeside’ arrangeres eventuelt som
et åbent kursus for fællesrådene, da det ikke egner sig som tema
til seminaret.
Samarbejde på tværs i fællesrådene. Gemmes til senere.
Øvrige opgaver i forbindelse med forberedelse af seminaret:
FL forbereder årsberetningen.
Der forberedes valg af medlemmer til arbejdsgruppen i fællesrådet.
Alle genopstiller.
På valg er JRB, AN og KT.

FL

I øvrigt:
KB nævnte desuden, at listen med kontaktpersoner på hjemmesiden trænger til at blive opdateret. LI kunne oplyse, at den er på vej.
Kristian Würtz’ tale:
Der var et ønske om, at der gerne må komme lidt ’kød’ på.
5. Næste møde i arbejdsgruppen

Det blev aftalt, at der hurtigst muligt bliver indkaldt til et koordinerende møde vedrørende det kommende Fællesrådsseminar.
Inden da skal invitationer sendes ud med de overordnede programpunkter.

6. Næste møde

Lisbeth og Lone sender inden for en uge forslag hertil.

LI/LDP

Der indkaldes til møde den 10. februar kl.14.00-15.30.
Dagsorden: Koordinering af opgaver og detaljeplanlægning af seminaret.

LDP

