Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
11. oktober 2016

Aarhus Rådhus d. 11. oktober 2016 kl. 15.00 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 Meldgård (RHM), Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)
Niels-Peter Mohr (indkaldt i forbindelse med punkt 5)

Afbud:
Ingen
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Ledelsessekretariatet
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Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00

Dagsorden:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 30. august 2016

3.

Kursus i Kommunens hjemmeside, den 13. september 2016
Evaluering

4.

Mødet med Teknik og Miljø den 4. oktober 2016
Evaluering

5.

Planlægning af Fællesrådsseminar i november

6.

Forårets fællesmøde og seminar med politikere og embedsmænd:
Fællesrådenes rolle – gentænkning
Borgermæglerfunktionen

7.

Kommunens samarbejdsaftaler med fællesrådene - status

8.

Næste møde i arbejdsgruppen

9.

Eventuelt

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 15/035562-23
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev
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Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, men da Niels Peter Mohr
var til stede i forbindelse med planlægningen af temamødet den 29. november for fællesrådene vedr. Kommuneplanen, blev punkt 5 gennemgået som første emne.

Ad 2

Referatet fra mødet i arbejdsgruppen den 30. august blev godkendt.

Ad 3

Det kunne konstateres, at der ikke var så stor interesse for arrangementet tirsdag den 13. september – kursus i brugen af Aarhus Kommunes
hjemmeside – som først antaget (17 tilmeldte), også selvom temaet
havde været et ønske/forslag som kursusemne til sidste års fællesrådsseminar i marts.
Kurset var udmærket, og man kunne gå derfra med ny viden på området.
Det blev dog bemærket, at nogle oplæg måske ikke ramte helt plet ift. detaljeringsgrad/formidling.

Ad 4

Der var enighed om, at mødet mellem fællesrådene og MTM var meget
vellykket med supergode og relevante indlæg og med mange interessante informationer.
Der var positiv interesse for emnerne og gode svar fra oplægsholderne
på spørgsmål fra salen.
Link til kommunens samlede økonomi i årsberetningen for 2015 vil blive
udsendt sammen med referat og oplægsholdernes præsentationer.

Ad 5

Indholdet af mødet med fællesrådene den 29. november blev gennemgået. Arbejdsgruppens medlemmer havde forinden fået mailet oplægget
fra henholdsvis FL og MTM.
NPM og LDP havde møde den 10. oktober, hvor de snakkede om, at 2 timer er en god ramme for temaaftenen med kommuneplanen som det
overordnede emne.
Deres forslag til delemner er
•
Identitet
•
Liveability
•
Vækst
NPM kunne foreslå professor ved Aarhus Arkitektskole, Torben Nielsen,
som oplægsholder om fx ’genopbygning af landsbyen og identitet’. Han
interesserer sig meget for samfundsforhold og vil sikkert være åben over
for forskellige vinkler på emnet. Oplægget holdes inden for ca. 20 min.,
og derefter lægges der op til diskussion i plenum.
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FL gav udtryk for, at det ville være ønskeligt med en analytisk tilgang: I
løbet af de næste 10 år vil vi opleve en gennemgribende forandring, og vi
må prøve at sætte os ud over, hvad der er sket i fortiden. Der vil ske
mange strukturelle ændringer fx inden for detailhandlen.
NPM foreslog i den forbindelse Erik Møberg, seniordirektør i Rambøll
som oplægsholder.
KB fortalte, at de i Hasle netop havde lavet et notat om identitet til deres
hjemmeside: Identitet er afhængig af, hvor vi bor, og meget præget af lokaliteten og genkendeligheden her.
Det kunne være fint med en antropolog som oplægsholder, en der bevidst arbejder med plantning af identitet, som det fx er sket omkring miljøet ved Kulbroen i Aarhus.
FL: Identitet er et vigtigt punkt – Hvad betyder det, og hvordan styrker vi
det?
KB: Diskussionen under seminaret vedr. identitet kan være katalysator for
det videre arbejde i fællesrådene.
Vedr. emnet vækst:
FL: Hvad betyder vækst? Hvad er det, der skaber vækst i lokalområdet? I
nogle områder skal væksten måske ligefrem styres.
AN: God infrastruktur, gode boliger og institutioner er med til at skabe
vækst.
FL: Koncentration og hastighed, siger mange.
KB: Det er mest private initiativer, der skaber vækst.
NPM: Det er også fx kulturlivet, kulturhuse og jobs.
Nogle har vækst, andre ikke. At folk flytter fra land til by er også med til at
fremme væksten
AL: Men der er ikke plads til at bygge mere (i lokalområdet).
RM: Vækst kan også skabes på baggrund af det bestående. Eksempelvis
var detailhandlen i Vestergade ved at dø, indtil foreningslivet begyndte at
blomstre og gav nyt liv til gaden.
FL: Det er vigtigt at få et konkret udspil at arbejde ud fra til mødet.
NPM: Måske er det nok med 2 emner:
•

Identitet (20 min.)
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•

Livability (20 min.)

NPM kontakter foredragsholderne.
Så snart invitationen/programmet er klar, sendes det ud til fællesrådene
på mail (LI)
Mødet holdes på Bautavej 1. (Ingen bordplan til dette møde).
Ad 6

Det overordnede emne for næste års seminar er fællesrådenes rolle –
gentænkning.
Der var enighed om, at rammerne for sidste års seminar var rigtig fine,
dvs. at der igen laves bordplan ved runde borde – dog denne gang i rådhushallen, hvor der er mere plads.
Efter valget til arbejdsgruppen holdes to oplæg, og der vil efterfølgende
være gruppediskussioner. Borgmesteren og rådmanden for Teknik og
Miljø inviteres til at holde tale med emner som: Hvad er gentænkning,
fællesråd og borgerinddragelse. LI koordinerer med deres kalendere og
sørger samtidig for at reservere rådhushallen.
Samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og Aarhus Kommune præsenteres samlet – hvad er nyt i udkastet?
Hvordan vi iscenesætter seminaret, finder vi ud af 17. januar på næste
møde i arbejdsgruppen.
Opsamling på fællesrådsseminaret i marts (foreløbige punkter):
•
•
•
•

Ad 7

Oplæg fra borgmester og MTM-rådmand
Fællesrådenes rolle – gentænkning
Samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og AAK
Borgermæglerfunktionen

Det foreløbige udkast til ny samarbejdsaftale mellem fællesrådene og
Aarhus Kommune blev uddelt til mødedeltagerne.
Det blev aftalt, at den også mailes rundt, hvorefter der er en frist til 15 december (senest) til at aflevere bemærkninger til LI, der indarbejder disse i
aftalen. På næste møde den 11. januar aftales det endelige forslag til
fremlæggelse på forårsseminaret.
LD påpegede, at det måske navnlig er punkt 2 i aftalen, som skal udfoldes.
KB bemærkede, at mange borgere opfatter fællesrådene som Kommunens forlængede arm, mens fællesrådene selv mere betragter sig som lokalområdets ambassadører.
FL foreslog, at samarbejdet på tværs af fællesrådene måske også kunne
komme med i aftalen.
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Ad 8

Næste møde: Tirsdag den 17. januar kl.15.00-16.30 – LI indkalder.
Foreløbig dagsorden:
•
•
•

Ad 9

Mødet for alle fællesrådene i 29. november – evaluering
Fællesrådssamarbejdsaftalerne
Fællesrådsseminaret i marts

Ingen punkter
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