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Møde i fællesrådenes arbejdsgruppe 

 

Mødedeltagere: 

Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 

Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd 

Barbara Dunn (BD), Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret 

Karen Yde (KY), Stavtrup Fællesråd  

Jeppe Spure Nielsen (JPS), Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd 

Anders Vindal Jørgensen (AVJ), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet 

Emilie Grønbæk Larsen, Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet 

Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet (referent) 

 

 

 

Dagsorden – torsdag d. 16. december 2021  
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 
 

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Bemærkninger til referat af arbejdsgruppemøde  

d. 1. december 

3. Fokusområder i 2021-22 for fællesrådenes arbejdsgruppe 

 

Fortsat snak om fokusområder 2021-22 (foruden planlægning af 

afholdelse af faste møder i årshjulet, formandsmøde, seminar og 

MTM-møde), herunder: 

• Inddragelse ifm. nye helhedsplaner  

• Byudviklings-/borgergrupper 

• Lokalsamfundsbeskrivelser 

• Legitimitet og repræsentativitet 

• Den forestående revision af samarbejdsaftalen mellem 

Aarhus Kommune og fællesrådene 

4. Evt. behov for konstituering blandt arbejdsgruppens medlemmer 

5. Næste møde i arbejdsgruppen 

6. Eventuelt 
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Referat: 

Ad 1 Bemærkninger til dagsordenen 

Ingen bemærkninger  

 

Ad 2 Bemærkninger til referat af arbejdsgruppemøde d. 1. dec. 

Tilføjelse: JSN ønskede mere åbenhed omkring tildeling af til-

skud til fællesrådene.   

 

Ad 3 Fokusområder i 2021-22 for fællesrådenes arbejdsgruppe 

 

FL foreslog, at arbejdsgruppen henvender sig til formandskred-

sen mhp. en diskussion af: 

 

• Fællesrådenes opgaver i lokalområderne 

• Mulig forbedring af samarbejdet ml. fællesråd og kom-

mune, inkl. revision af den nuværende samarbejdsaftale 

 

Planen er at arbejde hen imod at afholde et formandsmøde i 

marts, et seminar i juni og det sædvanlige MTM-møde i okt./nov., 

så den faste kadence genoprettes. 

 

Der blev spurgt til, hvor godt formandskredsen kender arbejds-

gruppen. Desuden blev det diskuteret, hvorvidt man med fordel 

kunne få andre magistratsafdelinger inddraget i samarbejdet 

med fællesrådene (evt. et årligt seminar med andre magistrater). 

 

Hertil oplyste BD, at man tidligere havde inddraget de øvrige ma-

gistratsafdelinger ifm. seminar, men uden væsentlig interesse. 

 

JSN foreslog, at spørgsmål til samarbejdsaftalen evt. kunne af-

klares forud for formandsmødet i marts. 

 

KY foreslog, at arbejdsgruppen formulerede en mail til alle fæl-

lesråd mhp. en debat i de enkelte fællesråd forud for formands-

mødet. 

 

FL understregede, at det var vigtigt med konkrete forslag til revi-

sion af samarbejdsaftalen, men at emnet fint kan diskuteres af 

formændene. Desuden kan et emne som fællesrådenes legitimi-

tet også fint debatteres i formandskredsen. 

 

JSN understregede, at det bliver vigtigt med en god proces ifm. 

evaluering/revision af samarbejdsaftalen. 
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JSN nævnte ’Med Hjerte for Aarhus’, og at tidligere borgerind-

dragelse klart bliver et emne for det nye Teknisk Udvalg. 

 

Inddragelse ifm. nye helhedsplaner: 

Det tilbagevendende spørgsmål om investorers opkøb af ejen-

domme blev vendt. 

 

KB nævnte, at helhedsplaner mangler en diskussion af mobilitet, 

parkeringspladser, mv. 

 

Helhedsplaner foreslås medtaget som punkt ifm. MTM-mødet i 

okt./nov. (evt. med inddragelse af andre forvaltninger). 

 

Byudviklings-/borgergrupper: 

AVJ bekræftede, at fællesråd fremover selv skal være værter/-

tovholdere for første møde i lokalområderne (i høringsfasen ifm. 

helhedsplaner), med bistand fra MTM.  

Hvis ikke fællesrådet selv tager teten, tager MTM teten.  

 

FL nævnte, at vidensdeling blandt fællesrådene vigtig. 

 

Legitimitet og repræsentativitet: 

KY foreslog, at fællesrådene ifm. evaluering af samarbejdsafta-

len bliver bedt om at bidrage med gode eksempler på, hvordan 

de arbejder med legitimitet og borgerinddragelse. 

 

Revision af samarbejdsaftalen ml. AAK og fællesrådene: 

 

KB foreslog, at formændene ifm. formandsmødet bliver opfordret 

til at fremkomme med forslag til seminar planlagt afholdt i juni. 

 

Det blev aftalt, at forslag til proces omkring valg og afstemnings-

procedure bliver fremlagt til godkendelse ifm. seminaret i juni.  

 

JSN foreslog en proces med workshops og inddragelse af politi-

kere og borgere. 

 

Det blev aftalt, at JSN udarbejder et udkast til brev til fællesrå-

dene, som rundsendes til kommentering i arbejdsgruppen inden 

udsendelse til alle fællesråd. 

 

Ad 4 Evt. behov for konstituering blandt arbejdsgruppens med-

lemmer 

Intet at bemærke. 
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Ad 5 Næste møde i arbejdsgruppen 

JB udmelder snarest dato for næste møde (- så det ligger nogle 

uger forud for formandsmødet).   

  

Ad. 6 Evt. 

Intet at bemærke. 

 

 

 


