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Referat af fællesrådsseminar 2017  
Aarhus Rådhus d. 3. marts 2017 kl. 17.30 i kantinen 

 

Lisbeth Ingerslev, Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent) 

 

Aftenens program: 
 
Del 1 – Formøde 

 

17.30 - 18.00 Formøde (alene for fællesrådene)  

 Beretning om arbejdsgruppens arbejde i det forløbne 

år  

 Valg til arbejdsgruppen  

 

18.00 - 18.45 Spisepause, hvor Aarhus Kommune er vært ved lidt mad  

 

Del 2 – Seminar  

 

18.45 - 21.00 Seminar med deltagelse af politikere og embedsmænd 

 Gentænkning, fællesråd og borgerinddragelse 

(v/Klaus Bendixen) 

o Intro  

o Oplæg v/viceborgmester Anne Nygaard 

o Oplæg v/rådmand Kristian Würtz, Teknik og 

Miljø  

o Plenumdebat 

 

 Oplæg v. arbejdsgruppen: samarbejdsaftalen og fæl-

lesrådenes rolle. (v/Flemming Larsen) 

o Intro 

o Gruppearbejde 

o Opsamling i plenum 

 

 Information fra Aarhus Kommune – (v/Johannes 

Raben-Beck) 

o Oplæg v/ Maibritt Møller, Chef for Byråds-se-

kretariatet og Jura, Borgmesterens Afdeling, 

Aarhus Kommune 

- Information om ’Borgermæglerfunktionen’ 

- Orientering om informationsmøde for fælles-

rådene den 28. marts 2017 om samarbejde 

vedr. indbrudsforebyggelse og nabohjælp 

o Oplæg v/Sofie Schouboe Larsen, AFFALD-

VARME AARHUS 

- Information om ’Sortering af affald i 2017’ 

TEKNIK OG MILJØ 
Ledelsessekretariatet 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

post@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

lii@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 15/035562-42 

Sagsbehandler: 

Lisbeth Ingerslev 
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Formøde 
 

Flemming Larsen, formand for arbejdsgruppen, bød velkommen til årets se-

minar og program og præsenterede arbejdsgruppens nuværende medlem-

mer:  

 

Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd  

Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd 

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

Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd 

Rune Hjortkjær Meldgård (suppl.) Mølleparken og Vestergadekvarteret 

 

Derefter blev aftenens program (se ovenfor) gennemgået. 

 

Formandens beretning fra fællesrådenes arbejdsgruppe ved seminaret 

den 2. marts 2017 

Sidste fællesseminar fandt sted for lige knapt et år siden, den 3. marts 2016. 

Vi havde ved seminaret ændret lidt på formen og længden af seminaret. 

Blandt andet lagde vi vægt på, at der blev rig lejlighed til erfaringsudveksling 

mellem fællesrådene på tværs af kommunen. Det er dels arbejdsgruppens 

egen opfattelse, og det understreges af de tilbagemeldinger, vi har fået fra 

deltagere, at ændringen blev godt modtaget, og at ændringen gav et udbyt-

terigt seminar. Vi har derfor valgt at tilrettelægge seminaret i år, ligesom vi 

gjorde det i 2016, men i knapt så trange fysiske rammer som sidst. Vi har 

det indtryk, at de fleste havde ønsket sig endnu mere tid til snakken omkring 

bordene, og det har vi så lyttet til og rettet ind efter. 

 

I årets løb har arbejdsgruppen haft 4 møder med vores energiske sekretær, 

chefsekretær Lisbeth Ingerslev og vores store støtte, sekretariatschef Lone 

Dannerby Paulsen. 

 

Medborgerskab og borgerinddragelse fylder fortsat en del af arbejdsgrup-

pens drøftelser. Vi har holdt møde med Lars Kloppenborg og Tine Holm Ma-

thiasen fra Medborgersekretariatet, og et kort notat fra sekretariatet er ud-

sendt til fællesrådene sammen med referatet fra sidste års seminar. 

Medborgerskab, borgerinddragelse, gentænkning af fællesrådenes rolle er 

vigtige emner, selvom det er svært at konkretisere. Det letteste er måske at 

give begreberne og fællesrådenes rolle heri indhold i en samtidig beskrivelse 

af konkrete initiativer og ageren. Langt sværere er det at beskrive ideerne på 

det generelle plan på en måde, som umiddelbart kan give retning og indhold 

for konkrete initiativer. 

 

Vi havde håbet her til det efterfølgende seminar at få borgmesterens bud på 

emnet, men vi er meget glade for, at rådmand Kristian Würtz og byrådsmed-
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lem og viceborgmester Anne Nygaard har sagt ja til udfordringen, og vi hå-

ber at den fælles snak ved bordene på seminaret både kan bidrage til at give 

begreberne et konkret indhold og give inspiration til konkrete tiltag. 

 

På sidste seminar blev der blandt andet efterspurgt et kursus i at finde rundt 

på kommunens hjemmeside samt i at finde statistiske oversigter og planop-

lysninger på tilgængelige hjemmesider. For at opfylde dette ønske arrange-

rede arbejdsgruppen et kursus den 13. september. Der var ikke så stor en 

tilmelding, som vi havde forventet, men de ca. 20 deltagere, der var til mø-

det, fik en grundig indføring i de mange muligheder. Efterfølgende har vi af-

talt, at de vigtigste links til de nyttige hjemmesider, der blev præsenteret på 

kurset, vil blive lagt på Fællesrådsportalen under et nyt punkt kaldet ”Nyttige 

links”. Fællesrådsportalen finder I på kommunens hjemmeside, gå ind under 

Politik, søg i venstre kolonne efter råd og nævn, og klik derefter på fællesrå-

dene. (Nyttige links er efterfølgende oprettet på fællesrådsportalen 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Fa-

ellesraadsportalen/Nyttige-links.aspx). 

 

Ligeledes på sidste seminar blev der givet udtryk for et ønske om et yderli-

gere fællesarrangement i løbet af året ud over dette seminar. Vi valgte at 

placere et sådant ekstra seminar den 29. november, hvor intentionen var at 

skabe et seminar med et fagligt indhold i relation til aktuelle opgaver. Emnet 

blev forskellige aspekter i tilknytning til den igangværende kommuneplanpro-

ces. Desværre blev jeg selv forhindret i at deltage, hvilket også gjaldt andre 

af arbejdsgruppens medlemmer. Men det er vores indtryk, at det var et vel-

lykket arrangement, som også bidrog til afklaring af fællesrådenes mulighe-

der i processen og tidsfristen herfor. 

 

Alle fællesråd har årlige møder med Teknik og Miljø. I år efter en ny proces, 

hvor fællesrådene blev opfordret til at indsende nogle få konkrete emner, 

som man ønskede drøftet på møderne. Selvom det tager lidt tid at køre en 

ny proces ind, et nyt årshjul, er det mit indtryk, at møderne de fleste steder 

blev opfattet som mere konkrete og oplysende, end det ofte har været tilfæl-

det tidligere. Arbejdsgruppen bør senere tage den nye procedure til debat, 

når vi har yderligere erfaringer, så jeg kan kun opfordre jer til at delagtiggøre 

arbejdsgruppen i jeres vurdering af ændringen. 

Endelig har vi aftalt med sekretariatet at forenkle ansøgningsproceduren for 

at opnå det årlige tilskud. Man kan, hvis man vil, kalde det et afbureaukrati-

seringstiltag. Fremover søger man tilskud ved at indsende referat og beret-

ning samt bilag fra fællesrådets seneste generalforsamling eller lign. samt 

en aktuel medlemsoversigt. 

 

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning. Det er et spændende udvalg at 

være med i, man får en dybere indsigt og større forståelse for mange af de 

emner, som berører os fællesråd i det daglige. Derudover er der en god 

stemning i udvalget, og møderne med sekretariatet er også rigtig gode – og 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Nyttige-links.aspx
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Nyttige-links.aspx
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til tider sjove – men nu er vi spændte på at høre jeres opfattelse af arbejds-

gruppens indsats i det forgangne år. 

 

Valg til arbejdsgruppen 

Arne Nielsen præsenterede arbejdsgruppen. Der vælges repræsentanter til 

arbejdsgruppen for 2 år ad gangen. Det vil sige, at 2 medlemmer er på valg 

(modtager genvalg). Derudover er der hvert år en suppleantpost ledig. På 

valg var Klaus Bendixen (fravær pga. sygdom), Flemming Larsen og Rune 

Hjortkjær Meldgård (suppl.). Trods flere opfordringer til at stille op, var der in-

gen modkandidater til valget, og alle 3 blev genvalgt. 

 

Derefter var der dækket op til buffet med 45 min. spisepause.  

 

 

Seminaret 
 

Gentænkning, fællesråd og borgerinddragelse  

Arne Nielsen indledte de efterfølgende indlæg fra viceborgmester, Anne Ny-

gaard, og rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz med en præcisering af 

formålet med medborgerskabspolitikken, nemlig at sikre fællesskab og soci-

ale fælles arrangementer. Fællesrådene er ambassadører, katalysatorer 

over for politikere og kommunen. Det er vigtigt, at borgerne bliver taget med 

på råd, før planlagte projekter bliver omsat til handling, og at politikerne ken-

der deres besøgstid i lokalområderne. Derefter blev viceborgmesteren budt 

velkommen. 

 

Anne Nygaard: 

 

AN kom bl.a. ind på byens vokseværk. Alle kan se, hvor meget der sker i 

smilets by, og at det går godt i Aarhus. Det giver mange muligheder, men 

samtidig også udfordringer – for det er også ensbetydende med forandrin-

ger: Det lokale engagement har aldrig været vigtigere og større. Det gode 

samarbejde giver de bedste forudsætninger for en god by at være i. Det sker 

ikke altid i enighed. Der er lige så mange vinkler og perspektiver på vores 

by, som der er mennesker, og alle bør have muligheden for at komme til 

orde. Målet er, at Aarhus bliver en god by for alle. AN konstaterede, at det 

nu er et års tid siden, at Medborgerskabspolitikken blev vedtaget, og stillede 

spørgsmålet ud i forsamlingen: Fungerer den? Hvordan oplever I den? Kan 

byrådet gøre nogle ting endnu bedre? Kan vi sætte os ud over vores egne 

særinteresser? Hvor peger sagen hen? Dette er vigtigt både som politiker og 

som engageret borger derude. Vi må alle med åbne øjne tage udgangspunkt 

i sagen og tage de objektive briller på med henblik på gentænkning.  
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Kristian Würtz 

 

KW takkede for invitationen. Han kom i sin tale ind på følgende 4 områder, 

hvor Teknik og Miljø samarbejder med fællesrådene på nye måder: 

 

1. Lokalsamfundsbeskrivelser ifm. forslag til Kommuneplan 2017 

2. Konkrete byudviklingsprojekter 

3. Ny Mobilitetsplan for Midtbyen 

4. Hastighedszoner 

 

Ad 1:  

Grundlæggende er ideen, at vi supplerer ”de kommunale lokalsamfundsbe-

skrivelser” i kommuneplanforslaget med ”fællesrådenes lokalsamfundsbe-

skrivelser. Disse er et eksempel på et område, hvor fællesrådene på en ny 

måde går ind aktivt og formulerer, hvad man vil med det lokaleområde om-

kring identitet/liveability, og hvor de får en anderledes udfordrende rolle i for-

hold til lokalplanen.  
Ad 2:  

Inden for flere konkrete byudviklingsprojekter har nogle fællesråd valgt at 

være med til at sætte rammerne for debatten.  

 

 Da området omkring Psykiatrisk Hospital skulle udvikles var Vejlby-
Risskov Fællesråd vært ved 2 borgermøder i den tidlige fase. I plan-
lægningsprocessen afholdt Planafdelingen yderligere 2 borgermøder 
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i 2015 og 2016 i samarbejde med fællesrådet.  
 

 Christianbjerg Fællesråd var med til at planlægge, afholde og styre 
borgermødet i Århus Firma Sport med over 200 deltagere vedrø-
rende udviklingen af Katrinebjerg generelt og med fokus på projektet 
på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, hvor der skal være Universitet, 
Journalisthøjskole og andre uddannelser samt ca. 1.000 boliger, 
heriblandt 2 højhuse. Det gik rigtigt godt! 
 

 Lisbjerg er et godt eksempel på, hvordan Fællesrådet har fungeret 
som facilitator på fællesmøder og været med til at bygge bro mellem 
borgere og kommunens embedsfolk. Det har givet møderne et rigtigt 
godt fundament og har fungeret som fælles platform om de nye 
spændene tiltag i ormrådet. 

 

Ad 3 

Midttrafikplanen bør have en bred appel og sætte dagsordenen for, hvordan 

vi kan håndtere flere mennesker i midtbyen og en øget trafik, samtidig med 

at det skal være en rar by at bo i. I forbindelse med den kommende offentlig-

hedsfase om planen, vil vi gerne iværksætte en række lokale forsøg med an-

derledes indretning af lokale gaderum. Det skal ske i samarbejde med de lo-

kale beboere og forretningsdrivende, og helt sikkert også de relevante fæl-

lesråd. Vi lægger vægt på, at vi skal iværksætte projekter, som har lokal op-

bakning, og som er forankret lokalt. Det kan betyde, at vi måske ét sted vil 

indrette en gade med al den parkering, der overhovedet kan realiseres, og at 

vi i en anden gade fjerner parkering til fordel for træer, en legeplads, eller 

hvad de lokale nu ønsker. Vi vil også gerne afprøve et nyt koncept, vi kalder 

”flexgader”, hvor vi arbejder med en fleksibel indretning af en gade. 

 

Ad 4 

Oplevelsen af gennemkørende trafik fylder meget i borgernes bevidsthed og 

påvirker både sikkerhed og tryghed. Det bliver derfor undersøgt, hvordan vi 

kan nedsætte hastigheden rundt omkring uden at bruge alt for mange 

penge. Kommunen er i dialog med politiet om forskellige muligheder, og i 

Mårslet udrulles et forsøg i fuld skala med hastighedsbegrænsninger. Det 

forventes, at man efterfølgende kan drage nyttige erfaringer herfra, så århu-

sianerne generelt kommer til at køre langsommere og mere hensynsfuldt i 

gaderne. 

 

Kristian Würtz’ oplæg kan findes på fællerådsportalen for fællesrådene. 

 

Sp: Byen ødelægges med opførelse af grimme bygninger. 

KW: Det er jeg ikke enig i. Lige nu sker der en stor transformation af 90’er-

nes planer: Vi får en letbane, en Marselistunnel, og mange strategiske træk 

er nu ved at blive gennemført i byen. Husstandene bliver mindre, og vores 

by ændrer sig, i og med at der flytter 5000 borgere til Aarhus pr. år. Vi skal 
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finde en balance. Byen skal vokse sig tættere, for det er bedre at bruge are-

alerne til sjove og rekreative formål.  

AN: Enig med KW. Vi skal prøve at indstille os på, at byen forandrer sig, alle 

er formet af nogen og noget, og faglige argumenter er vigtige at holde fast i. 

Ikke alle er enige i måden, det foregår på. Men vi er heller ikke her for at 

være enige, men for at have en fordomsfri dialog og sørge for at have øj-

nene åbne. Forandringer er ikke lette at forholde sig til, men vi skal prøve al-

ligevel.  

Sp: Hvem går egentlig ind for en Marselistunnel? 

Sp: I springer yderområderne over! 

SP: Vedr. planstrategien 2015. Vi har bedt om, at få politikerne i tale, men fik 

ingen svar. 

SP: Den grønne kile. Der er Ikke meget forandring i den. Skal vi belæres om 

forandring? Vi har brug for noget helt andet. 

KW: Marselistunnelen får vi brug for. Og når Molslinjen kommer ud til Syd-

havnen bliver det helt perfekt. Det vil betyde vækst for havnen. Trafikken 

skal ikke gennem byen fremadrettet, og her er Marselistunnellen en frem-

tidssikring. 

Med hensyn til balancen mellem midtbyen og yderområderne, så kom mine 

eksempler under mit indlæg fra områder uden for Ringgaden. Også i kom-

muneplanen vil man se masser af tiltag for yderområderne. Der er rigtig 

mange byggemuligheder uden for Ringvejen. Aarhus er meget sammensat. 

Når Anne Nygaard og jeg taler om Aarhus, mener vi hele Aarhus. Man bru-

ger jo byen på tværs. 

AN: Vi vil ikke virke belærende, men ønsker at give jer et indspark til inspira-

tion. Måske er vi nogle gange lidt for forudindtagne over for hinanden. Det er 

dejligt, at I er mødt op, så vi har mulighed for at få en saglig diskussion.  

 

FL afsluttede diskussionen for derefter at overlade den videre debat til grup-

perne og med at ønske om at tænke evnen til at ’løfte sig op’ med ind i grup-

pearbejdet, så de mange gode synspunkter, man sidder med i fællesrådene, 

kommer frem. 

 
Oplæg v. arbejdsgruppen: samarbejdsaftalen og fællesrådenes rolle 

Uddrag fra Samarbejdsaftalen samt oplæg til gruppediskussioner blev delt 

rundt ved bordene, og FL opfordrede grupperne til at vælge et eller flere em-

ner ud til diskussion med efterfølgende opfølgning i plenum. Det viste sig se-

nere at være umuligt at nå en opsamling i plenum, og alle grupper opfordre-

des derfor til at indsende stikord/referat fra grupperne til Lisbeth Ingerslev. 

FL lovede at sørge for at samle disse i et dokument, der efterfølgende ud-

sendes til fællesrådene. 

 

Information fra Aarhus Kommune  
Oplæg v/ Maibritt Møller, Chef for Byrådssekretariatet og Jura, Borgmeste-
rens Afdeling, Aarhus Kommune 
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Information om nyt tiltag: ’Borgermæglerfunktionen’ 

 

MM orienterede om, at ordningen har eksisteret siden 1. januar 2015. 

De 3 medarbejdere ved Crecea i borgermæglerfunktionen er ikke ansat af 

Aarhus Kommune, men fungerer som en slags ’parrådgiver’ mellem borgere 

og kommunen. Rådgivningen foregår på ’neutral’ grund. Den er for alle og 

gratis.  

• Borgermægleren tilbyder en individuel afklarende samtale for at 

finde ud af, hvad borgeren ønsker at opnå 

• Herefter etablerer Borgermægleren kontakt til den relevante afdeling 

eller medarbejder i kommunen og aftaler et dialogmøde 

• Borgermægleren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i for-

bindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v. 

• Borgermægleren kan ikke ændre en afgørelse   

 

Sp: Hvor ofte bliver det anvendt? 

Sv: Der er en del, der bruger ordningen, men kendskabet kunne godt være 

større. 

Sp: Kunne man forestille sig en APP? 

Sv: Det findes ikke på nuværende tidspunkt, men ideen bringes meget gerne 

videre. 

 

FL afsluttede spørgsmålsrunden med at opfordre formændene for fællesrå-

dene til at henvise til borgermæglerfunktionen fremadrettet og gjorde samti-

dig med et glimt i øjet MM opmærksom på, at de nok ville få travlt!!! 

 

Kontakt: 

E-mail: borger@crecea.dk 

Telefon: 30 58 35 02, mandag – fredag kl. 9 – 12 

Hjemmeside: www.aarhus.dk/borgermægler 

 

Orientering om informationsmøde for fællesrådene den 28. marts 2017 om  

samarbejde vedr. indbrudsforebyggelse og nabohjælp Indbrudsindsats 

 

MM orienterede om det forestående arrangement (et samarbejde mellem 

politiet og kommunen) med opfordring til at møde op for at blive klogere på, 

hvordan indbrudssituationen ser ud i de forskellige lokalområder, med hen-

blik på et fremadrettet samarbejde mellem kommunen og fællesrådene om-

kring indbrudsforebyggelse. Men det gode budskab er, at ’Indbrud går ned, 

nabohjælp går op’. 

Kontakt: 

Maibritt Møller, Chef for Byrådssekretariatet og Jura, Borgmesterens Afde-

ling, Aarhus Kommune: mm@aarhus.dk. 

 

Maibritt Møllers oplæg kan findes på fællesrådsportalen for fællesrådene. 

 

mailto:borger@crecea.dk
http://www.aarhus.dk/borgermægler
mailto:mm@aarhus.dk
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Oplæg v/Sofie Schouboe Larsen, AFFALDVARME AARHUS 
- Information om ’Sortering af affald i 2017’ 
 

SSL informerede om, at vi skal til at sortere mere: plast, metal og papir. Der 

er et stort potentiale i vores affald, og sortering er godt for vores klima og 

passer godt ind i Kommunens plan på området. 

Alt for meget bliver brændt af, som kunne have været brugt igen. 

Systemet skal stå hjemme ved vores hoveddør. Og der vil derfor blive leve-

ret en ekstra skraldespand. I midtbyen er det nye system allerede i gang, og 

det er blevet en succes. Nu skal ordningen også ud til alle dem, der har hus.  

 

Kontakt gerne SFL, hvis I ønsker hjælp til at få det til at fungere i jeres om-

råde: 

 

Kontakt:  

Sofie Schousboe Laursen 

sosl@aarhus.dk / 41532103 

 

Sofie Schouboe Larsens oplæg kan findes på fællesrådsportalen for fælles-

rådene. 

 

FL takkede for god ro og orden med en opfordring til at sende forslag ind til 

emner, der kan behandles på efterårets seminarer. Input sendes til Lisbeth 

Ingerslev, lii@aarhus.dk. 

 

 

 

 


