Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
24. januar 2018

Aarhus Rådhus d. 24. januar 2018 kl. 15.00 i værelse 426
Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Rune H. Meldgaard (RHM), Fællesrådet for Møllepark-Vestergadekvarteret
Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)

Gæst: Karina Henny Hunter, Kontorelev, Administrationen, CENTER FOR MILJØ
OG ENERGI (referent)

Dagsorden:

Dagsorden 24. januar 2018
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat fra sidste møde den 28. november 2017

3.

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene

4.

Drøftelse af vigtige emner til mødet i Sekretariatschefgruppen den
8/2-2018

5.

Fællesrådsseminar den 6. marts 2018
• Valg, hvem genopstiller?
• Emner: Hvad bør rådmand og viceborgmester berøre i deres oplæg?
• Hvem introducerer emnerne?
• Tidspunkter/program
• Praktiske ting: bordopsætning, form m.m.
• Invitationer

6.

Næste møde i arbejdsgruppen

7.

Eventuelt
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AARHUS KOMMUNETEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Sag: 15/035562-59
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev
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Referat:
Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2

Referat fra 28. november 2017 blev godkendt.

Ad 3

LDP har den 10. januar 2018 haft møde med direktørgruppen,
som har godkendt den opdaterede samarbejdsaftale mellem
fællesrådene og Aarhus Kommune.
LDP kunne fortælle, at stadsdirektøren efter samtaler med byrådsmedlemmerne havde noteret sig, at borgerinddragelse fylder
meget hos det nye byråd. Hvordan sikrer man sig fællesrådenes
legitimitet, og at de tegner størstedelen af befolkningen i et lokalområde? Vi skal være tydeligere, når nye fællesråd opstår, i
forhold til, hvad kommunen forventer af samarbejdet – helt fra
starten, herunder krav til medlemslisten og vedtægterne. I direktørgruppens drøftelse var der endvidere stor opmærksomhed på
fællesrådenes forskelligheder.
Nogle af de andre magistratsafdelinger synes, det kan være
vanskeligt at placere, hvor det mulige samarbejde ligger – det
kunne være et tema i dialogen mellem kontaktpersoner og fællesråd, hvor man kan udfordre hinanden.
Der var enighed i arbejdsgruppen for fællesrådet om, at samarbejdsaftalen skaber et bedre grundlag for det fremtidige samarbejde, og at næste skridt nu må være at efterleve de gode intentioner.

Ad 4

LDP foreslog, at arbejdsgruppen kommer med et oplæg til den
proces, der ligger til grund for mødet og får sat ord på, hvordan
fællesrådene har oplevet samarbejdet.
FL foreslog, at ridse hovedpunkterne op fra mødet i august med
formændene for fællesrådene.
Der var derefter enighed om, at følgende emner drøftes på mødet med sekretariatschefgruppen den 8. februar:
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1. Baggrunden for mødet – den forudgående proces
(intro v/Flemming Larsen – Lystrup-Elsted-Elev-Nye
Fællesråd)
2. Styrkelse af kontaktpersonordningen i de enkelte
magistratsafdelinger (intro v/Arne Nielsen – Harlev
Fællesråd)
3. Evaluering af samarbejdet – nyt koncept (intro v.
Klaus Bendixen – Hasle Fællesråd)
4. Planlægning af sidste punkt på dagsorden ved fællesrådsseminaret den 6. marts vedr. oplæg/status og
samtaler med inviterede kontaktpersoner fra Aarhus
Kommune.
Arbejdsgruppen havde endvidere disse overvejelser vedr. samarbejdet med kontaktpersonerne:
•

•
•

•

•

Hos kontaktpersonerne bør fællesrådene kunne få gode
råd til, hvordan man kommer videre i en given proces i
de forskellige magistratsafdelinger.
Der bør være en gensidig opmærksomhed på borgerinddragelse.
Hvad har kontaktpersonerne brug for med henblik på at
kunne videregive opfordringen til et bedre samarbejde
og mere borgerinddragelse til deres respektive magistratsafdelinger? Har de viden nok om fællesrådsarbejdet? En mulighed kunne være, at arbejdsgruppen bliver
inviteret med til chefgruppemøder engang imellem.
Det kunne måske være en ide at arrangere et møde
med kontaktpersoner og fællesrådsformænd i løbet af
året.
Hvad forventer kontaktpersoner/magistratsafdelingerne
fra fællesrådene? Fællesrådenes rolle? Hvordan kan vi
udfordre hinanden?

LI laver et forklædenotat til sekretariatschefgruppen før mødet
den 8. februar.
Ad 5

Fællesrådsseminar tirsdag den 6. marts 2018
Program:
1. del
17.15 - 18.00
Formøde (alene for fællesrådene)

Dato
Side 3 af 5

Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
24. januar 2018

Beretning om arbejdsgruppens arbejde i det forløbne år, herunder den reviderede og godkendte samarbejdsaftale mellem
fællesrådene og Aarhus Kommune (v/Flemming Larsen)
Valg til arbejdsgruppen (v/Arne Nielsen)
(Vi skal have valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem og 1 suppleant, da
Johannes Raben-Beck og Rune Hjortkjær Meldgård ikke genopstiller – alle interesserede opfordres til at opstille til valget)
Inspirationsoplæg til rekruttering af nye medlemmer til fællesrådsarbejdet (2 medlemmer af forretningsudvalget i Harlev
Fællesråd vil fortælle om arbejdet med at rekruttere nye medlemmer)
18.00-18.45
Spisepause, hvor Aarhus Kommune er vært ved lidt mad
2. del
Seminar med deltagelse af politikere og embedsmænd
18.45-ca. 20.00
Interessante temaer i den kommende byrådsperiode
(v/Klaus Bendixen)
- Intro
- Oplæg v/viceborgmester Camilla Fabricius
- Oplæg v/rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø
- Plenumspørgsmål
Ca. kl. 20.00-21.00
Fællesrådenes kontaktpersoner i de forskellige magistratsafdelinger præsenteres (v/Flemming Larsen)
- Intro
- 5 min. præsentation af hver kontaktperson
- Kontaktpersoner kan kontaktes enkeltvis ved gruppeborde
Kl. 20.55
Afrunding af aftenens temaer (v/Flemming Larsen)
Praktiske ting:
OBS! Seminariet starter 17.15.
Mødet afholdes i rådhushallen. Der opstilles runde borde, hvor
folk kan sætte sig, hvor de har lyst til, da det i år ikke giver mening, at blande de tilmeldte (ingen gruppearbejde). Der opstilles
separate borde, hvor kontaktpersonerne kan kontaktes under
sidste del af mødet. LI laver navneskilte til kontaktpersonerne.
AN er på valg (Villig til genvalg), JRB på valg (Genopstiller ikke)
RHM (suppl. på valg - genopstiller ikke). LI sørger for at medbringe stemmesedler. I indbydelsen opfordres medlemmerne til
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at stille op som kandidat til valget. AN sender navnene til LI på
de 2 personer fra forretningsudvalget, der kommer og giver et
Inspirationsoplæg til rekruttering af nye medlemmer til fællesrådsarbejdet.
Emner, som rådmand og viceborgmester bør berøre i deres oplæg:
- Camilla Fabricius – Hvilke tanker/visioner og fokusområder har byrådet?
- Bünyamin Simsek – Ny på posten som rådmand i Teknik
og Miljø. Hvad indebærer det?
Ad 6

Næste møde i arbejdsgruppen - Aftales først, når den nye arbejdsgruppe er blevet valgt.

Ad 7

Eventuelt: Der var ingen punkter under eventuelt.
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