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Aarhus Rådhus d. 30. august 2016 kl. 14.30 i værelse 426
Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Rune Hjortkjær Meldgaard (RHM), Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)

Afbud:
Ingen

TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 51 57 54 95

Dagsorden:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 12. maj 2016

3.

Det kommende kursus i Kommunens hjemmeside, den 13. september 2016

4.

Mødet med Teknik og Miljø den 4. oktober 2016

5.

Planlægning af Fællesrådsseminar i november

6.

Indledende diskussion om forårets fællesmøde og seminar med politikere
og embedsmænd

7.

Ændret tilskudspraksis

8.

Foreløbige erfaringer med hensyn til fællesrådenes lokale møder med Teknik og Miljø om investeringsplanerne

9.

Kommunens samarbejdsaftaler med fællesrådene

10.

Næste møde i arbejdsgruppen

11

Eventuelt

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 15/035562-18
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev

Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
30. august 2016

Referat:

5. september 2016
Side 2 af 4

Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2

Referatet fra mødet den 12. maj blev godkendt.

Ad 3

Programmet for arrangementet tirsdag den 13. september – kursus i brugen af Aarhus Kommunes hjemmeside – blev gennemgået af LI og derefter godkendt. Dog ændres tidspunkterne, så Henrik Pedersens indlæg får
mere tid i programmet. Kaffepausen sløjfes (der stilles i stedet for kaffe
på bordene). Der vil være mulighed for spørgsmål under/efter hvert indlæg. Invitationen til kurset sendes ud på e-mail hurtigst muligt i denne
uge, og det er arbejdsgruppen, der står som vært. Målgruppen er fællesrådene.
Programoverskrifter:
•
•
•

Ad 4

Nyheder, nyhedsbreve, BorgerTip – generel gennemgang af
hjemmesiden (Anders Lai)
Hvordan finder man frem til fx planer for områderne og oplysninger om ejendomme? (Henrik Pedersen)
Digital høringsplatform (Christina Friis-Hasché)

LDP har møde med chefgruppen på mandag, hvor indholdet af mødet
mellem MTM og fællesrådene den 4. oktober vil blive diskuteret. Lone
ville derfor gerne høre, om arbejdsgruppen havde nogle forslag til emner.
Erik Jespersen, direktør i MTM, har et fast punkt til møderne, hvor han
gennemgår budgettet, som vedtages sidst i september.
LDP foreslog desuden, at Erik Jespersen, som ved tidligere møder, fremlægger status på større projekter i Kommunen.
Et andet punkt kunne være mobilitetsområdet. Man kunne jo få den nye
chef for mobilitetsområdet, Susanne Krawack, til at fortælle om de temaer, der har været diskuteret, og om andre aktuelle initiativer, herunder
det kommende årlige anlægsprogram.
Der var enighed i arbejdsgruppen om, at disse forslag skal med på dagsordenen.
Desuden har Kirsten Rehling Hedegaard fra Borgermæglerfunktionen
henvendt sig til Lisbeth for at høre, om de måtte komme og informere fællesrådene – ved en passende lejlighed – om deres opgaver. Det blev bestemt, at dette emne passer bedre ind som et punkt ved fællesrådsseminaret i marts, så oktober-seminaret fastholdes til rene MTM-emner.
Følgende emner er således foreløbig på programmet den 4. oktober:
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•
•
•
Ad 5

Budgetfremlæggelse – Erik Jespersen
Mobilitetsplanen – Susanne Krawack mfl.
Gennemgang er større projekter – Erik Jespersen

Der er endnu ikke fastlagt en dato for mødet med fællesrådene i november. Mødet kommer til at handle om Kommuneplanen/strategiområder, og
der vil blive mulighed for forskellige faglige indspark.
Detaljeret indhold diskuteres på næste møde i arbejdsgruppen (11. oktober).
LDP og LI holder et møde snarest med Niels-Peter Mohr, Kommuneplanchef, og kommer med et bud på en dato for afholdelsen.

Ad 6

Fællesrådsseminaret i marts (foreløbige punkter):
•

•
Ad 7

Fællesrådenes rolle – gentænkning
Til dette møde bør der måske ligge et bud fra arbejdsgruppen/Aarhus Kommune: At der graves et spadestik dybere i emnet
Borgermæglerfunktionen

KB: Det virker omstændeligt – som tidligere nævnt i arbejdsgruppen –
med den årlige ansøgning om tilskud til fællesrådene. Hele ansøgningsproceduren kan godt nogle gange opleves som en kontrolproces fra Kommunens side.
LDP: Dette er ikke meningen, men det er vigtigt at huske på, at man i fællesrådene repræsenterer flere organer i lokalområderne. Og de aktiviteter, der arrangeres i fællesrådene, skal være relevante i forhold til samarbejdet med Kommunen.
Det blev besluttet, at det fremover er nok at indsende referat og beretning
inkl. bilag fra det seneste års ordinære/ekstraordinære generalforsamling.
Medlemsliste vedlægges.
FL: Om alle omstændigheder er afholdelse af en årlig generalforsamling
et krav til alle fællesrådene.

Ad 8

Proceduren er blevet ændret, så fællesrådene inden møderne med Teknik og Miljø vedr. investeringsplanerne indsender prioriterede ønsker til,
hvilke projekter man gerne vil have drøftet på møderne.
Forslag til Årshjulet med revidering af ønsker blev udsendt 20. maj med
frist for aflevering/tilbagemelding den 8. august. Det blev drøftet, at det for
nogle ikke var en god dato i forhold til sommerferien. Nogle fællesråd har
derfor ikke fået taget fat på det.
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FL ville gerne vide, om tilbagemeldingerne har givet resultater i tidens
løb, og AN nævnte, at der fx er kommet en ny cykelsti i Harlev.
FL: Punktet (Årshjulet) kommer på en dagorden senere, når erfaringerne
er løbet ind.
Ad 9

Der var enighed om, at samarbejdsaftalerne mellem Aarhus Kommune
og fællesrådene trænger til et eftersyn.
LDP og LI har et indledende møde den 2. september med Tina Fredsted,
chefkonsulent i Strategi og Proces, Anlæg. Til næste møde vil arbejdsgruppen bliver informeret om den videre proces.

Ad 10

Tirsdag den 11. oktober kl.15.00-16.30 – LI indkalder.
Foreløbig dagsorden:
•
•
•

Ad 11

Mødet for alle fællesrådene i november – indhold
Fællesrådssamarbejdsaftalerne
Fællesrådsseminaret i marts
o Fællesrådenes rolle – gentænkning
o Borgermæglerfunktionen

Ingen punkter
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