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DAGSORDEN:
Kl. 16:00-16:10
Velkomst v/Jeppe Spure Nielsen på vegne af arbejdsgruppen for fællesrådene.

TEKNIK OG MILJØ
Rådmandssekretariatet
Aarhus Kommune

Kl. 16:10-16:55
Oplæg v/ Steen Stavnsbo, Rådmand for Teknik og Miljø
Orientering om Rådmandens fokuspunkter og tanker om borgerinddragelse
Kl. 16:55-17:50
Temadrøftelse om samarbejdsaftalen

Rådmandssekretariatet
Rådhuset
Postboks Pboks 36
8100 Aarhus C

Kl. 17:50-18:00
Afrunding og opsamling i plenum

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 22 65 23 74

Der var til mødet tilmeldt repræsentanter fra 31 ud af 35 fællesråd.

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lgem@aarhus.dk
www.aarhus.dk

REFERAT:
Velkomst v/Jeppe Spure Nielsen på vegne af arbejdsgruppen for fællesrådene.
Mødet blev indledt med en kort velkomst fra Jeppe Spure Nielsen, der præsenterede arbejdsgruppen og kommende aktiviteter for fællesrådet.
Oplæg v/ Steen Stavnsbo, Rådmand for Teknik og Miljø
Steen Stavsbo fortalte, at han i sin rådmandsperiode særligt vil have fokus
på fire spor: Den grønne by, mobilitet, byudvikling og den grønne omstilling.
Derudover præsenterede Rådmanden sine 10 bud + ét ekstra bud om borgerinddragelse:
1. Vækst mht. boliger og erhverv i hele kommunen. Udnytte infrastrukturen mere optimalt
2. Aarhus i verden – udsyn og ambitioner som tiltrækker talenter, investeringer, teknologier og samarbejdspartnere
3. Vi skal rumme væksten – i indbyggere, pendlere, turister og arbejdspladser, og bruge væksten til at sikre god service på velfærdsområderne (særligt for børn og ældre)
4. Væksten skal også være med til at finansiere de voksende behov og
krav i forhold til kultur, sport, fritid, infrastruktur og mobilitet
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5. Fokus på uddannelse, virksomheder og talenter i et spændende og
interessant, varieret større Aarhus
6. Et bedre Aarhus, med fokus på bykvalitet, byliv og livskvalitet. Vi
skal bevare det bedste af Aarhus, værne om de unikke kvarterer og
byer i byen, og skabe nye dejlige byområder
7. Større og nye krav til kvaliteten i vores byudvikling, til vores byudviklere, og til at nye byggerier giver kvalitet og bidrag tilbage til byen
8. Reduceret klimaaftryk og CO2 udledning. Vi skal være førende på
grøn omstilling og grønne teknologier. Fokus på effekt fremfor symbolpolitik
9. Investeringer i moderne kollektiv trafik og et samlet mobilitetsnetværk af transportformer og P-anlæg, der giver bedre fremkommelighed og modvirker trængsel
10. En grønnere by og kommune: Flere og bedre grønne oaser, torve og
pladser, nye rekreative områder og bynær natur
11. God og værdiskabende borgerinddragelse. Borgerne skal have retten til at bidrage, Teknik og Miljø har pligten til at lytte, og byrådet
har magten til at bestemme.
SPØRGSMÅL OG DEBAT
Efter rådmandens oplæg fik de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål.
Der blev spurgt til rådmandens forståelse af forskellen på at blive inddraget
og på at få indflydelse. Rådmanden svarede hertil, at han er meget optaget
af, at der skal lyttes til borgerne, men pointerede også at inddragelse ikke er
det samme som at få ret.
Fællesrådene var generelt optaget af at diskutere betydningen af tidlig inddragelse. Flere fællesråd oplever, at den tidligere inddragelse generelt er
blevet bedre, men at der stadig er plads til forbedring. Det blev pointeret, at
tidlig og lokal inddragelse er vigtig, fordi man skal lytte til de borgere, der
kender til det område, hvor der udvikles. Lokalsamfundsbeskrivelser indeholder visioner, der kan bruges i den tidlige proces. Karen Yde gjorde opmærksom på, at fællesrådene arbejder frivilligt, og der derfor skal afsættes god tid
til processen for inputs.
Hans Peter Mehlsen fra Viby Fællesråd fremførte, at det opleves, at trafikproblematikker overvejes for sent i byudviklingsprocessen. Han gjorde desuden opmærksom på et tilfælde, hvor fællesrådene ikke er blevet inviteret i
Teknisk Udvalg, men bygherrerne er. Rådmanden medgav, at der har været
problemer, og at mobilitet skal være et opmærksomhedspunkt. I forhold til
Teknisk Udvalg gjorde rådmanden opmærksom på, at man selv kan melde
sig som foretræde på Aarhus Kommunes hjemmeside, og at der i øvrigt
kunne have været tale om, at den pågældende bygherre var blevet bedt om
at uddybe en given sag for udvalget.
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Der blev spurgt til byvæksten i Aarhus Kommune, hvor flere fællesråd var interesseret i at kende til rådmandens tanker om boligbyggeri og fortætning.
Rådmanden fortalte, at han er optaget af at tænke langsigtet og finde de
rette løsninger for Aarhus. Boligbyggeri kommer i bølger, og Aarhus Kommune har lige været i en bølge, hvor der blev bygget meget. Det har fået
huslejerne til at falde, men samtidig har færre økonomisk mulighed for at
købe ejerboliger. Denne udvikling vil han være opmærksom på.
Joan Friis Frausing fra Fællesrådet for Aarhus K gjorde opmærksom på, at
man i deres fællesråd særligt er optaget af byfortætning. Hun fremhævede
sit ønske om at undgå at lægge altaner i skel. Rådmanden var enig i hendes
opmærksomhedspunkt og fremhævede, at væksten skal bredes ud, så der
ikke kun bygges i midtbyen.
Flere fællesråd var optaget af den grønne omstilling og etableringen af solcelleparker. Det blev fremhævet, at klima bør spille en større rolle i byggesager, hvis man skal nå sit mål om at blive CO2 neutral i 2030. Rådmanden
henviste til de nationale tiltag, der er på vej.
Konkret i forhold til solcelleparker blev der spurgt ind til sagsbehandlingstiderne. Rådmanden medgav, at der mangler finansiering til sagsbehandlere,
men at man skal regne med en behandlingstid på 3 år. Flere sagsbehandlere forkorter ikke nødvendigvis den lange proces, da det ikke kun er et
spørgsmål om sagsbehandling i Aarhus Kommune, men også udbygning af
elnettet, ledige transformerstationer mv. Rikke Gade Johansen fra Gl. Egå
Fællesråd gjorde opmærksom på en lokal sag, hvor developerne går udover
det område, der er udpeget til solcelleanlæg af kommunen. Rådmanden
kendte ikke til sagen men ville tage inputtet med sig.
Temadrøftelse – Diskussion af samarbejdsaftalen
Udgangspunktet for temadrøftelsen var to spørgsmål, som arbejdsgruppen
havde udarbejdet:
-

Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådene bedre og lettere?
Hvilke ønsker har I konkret til en revideret samarbejdsaftale?

Spørgsmålene var på forhånd sendt ud til fællesrådene, som var blevet bedt
om at indsende deres inputs. Karen Yde fra arbejdsgruppen igangsatte drøftelserne med et kort oplæg, hvor hun opsummerende pointerne fra de indkommende svar.
Oplægget og spørgsmål til Rådmanden tog længere tid end estimeret, og
der var derfor begrænset tid til gruppedrøftelserne. Af samme årsag bad
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arbejdsgruppen deltagerne om at fokusere på det sidste spørgsmål omhandlende ønsker til en revideret samarbejdsaftale.
Grupperne fik tid til at drøfte spørgsmålet med hinanden. Undervejs noterede én fra hvert bord vigtige pointer ned, som vil blive sendt ud til fællesrådene.
Drøftelsen blev afrundet med en plenumdiskussion, hvor de fremmødte
havde mulighed for at byde ind med egne synspunkter.
Der blev blandt de fremmødte stillet spørgsmålstegn ved, hvad fællesrådene
skal repræsentere. Det blev hertil diskuteret, om fællesrådene skal repræsentere organiserede foreninger, eller om uorganiserede borgere også kan
være medlemmer.
Flere fællesråd fremhævede, at det kan ses som udemokratisk at udelukke
enkelte medlemmer, og det derfor er vigtigt, at man kan melde sig ind som
enkelt medlem. Det blev indvendt, at fællesrådenes styrke ligger i deres forskelligheder, og der derfor ikke bør opsættes stramme retningslinjer for,
hvordan det enkelte fællesråd organiserer sig.
Fællesrådenes rolle i lokalsamfundene blev desuden drøftet i plenumdiskussionen. Chresten Ibsen fra Brabrand-Årslev Fællesråd fremhævede, at fællesrådene skal facilitere, at alle borgere kan blive hørt, ligesom de skal arbejde for at indsamle lokal viden, som kan videreformidles. Der blev hertil
gjort opmærksom på, at fællesrådenes opgave ikke er at fungere som et minibyråd, men at være eksperter på lokalområderne. Merethe Jelsbak Raundahl fra Harlev Fællesråd supplerede med sin pointe om, at fællesrådene er
et frivilligt organ, som må prioritere sin tid. Fokus skal derfor være på de områder, hvor de har mulighed for at udøve indflydelse.
I diskussionen blev der desuden gjort at opmærksom på at fællesrådene efterspørger kompetencer fra kommunen, samt en opdateret liste over hvem
de kan henvende sig til i de forskellige magistratsafdelinger.
Formandsmødet blev afrundet med en opfordring fra arbejdsgruppen om at
få svaret på de fem spørgsmål, som tidligere er sendt ud, hvis man ikke allerede har gjort det. Afslutningsvist blev der gjort opmærksom på, at der som
sædvanligt afholdes et fællesrådsseminar i juni måned, og at datoen er på
vej.
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