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Aarhus Rådhus d. 20. september 2017 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 
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent) 
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet 
Rune H. Meldgaard (MHM), Fællesrådet for Møllepark-Vestergadekvarteret 
 
 
Afbud: 
Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd 
 
 
 
 
Dagsorden: 

Dagsorden 20. september 2017 
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Bemærkninger til referat af mødet den 17. august 2017 

3.  Opsamling på mødet for fællesrådsformændene den 29. august 
2017 (Der henvises til tidligere fremsendte mails med referater 
fra grupperne samt Flemming Larsens mail med en opsamling 
på standpunkter – også vedhæftet). 

• Konklusioner 

• Hvordan kommer vi videre? 

4. Planlægning af MTM-mødet den 10. oktober  

5. Næste møde i arbejdsgruppen 

6. Eventuelt 
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Referat: 

 
Ad 1 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 
Ad 2 Referat fra 17. august 2017 blev godkendt. 

 
Ad 3 Opsamling på mødet for fællesrådsformændene den 29. august 

2017:  

Der var enighed om, at det var et godt seminar den 29. au-
gust, og at det ikke er sidste gang, vi indkalder formændene til 
et lignende møde. Snakken gik livligt, og det fungerede rigtig 
godt med cafe-modellen, hvor mange fik snakket sammen på 
kryds og tværs. 

Referaterne fra grupperne til mødet er modtaget, og emnerne 
opsummeret af Flemming: 

Formændene peger næsten enstemmigt på: 
 

• Tidlig og tidligere inddragelse af fællesrådene 
• Styrkelse af kontaktpersonopgaven 
• Resursemæssig styrkelse af sekretariatsfunktionen 
• Hjælp til at navigere i den kommunale organisation 
• Systematisk evaluering af samarbejdet 
• Større forpligtelse til samarbejdet 
• Ændring af mind set – lev op til intentionerne 

FL: Altså et ønske om inddragelse så tidligt som muligt og en 
tydeliggørelse af kontaktpersoner i Kommunen. Der stilles krav 
om flere resurser indenfor sekretariatsfunktionen. Hvis man 
kan leve op til intentionerne for samarbejdet er meget nået.  

AN: Det er en gensidig proces. Og der er jo heller ikke altid 
enighed i fællesrådene. Man kan måske godt have tidlig ind-
dragelse med fortrolighedsklausul, men der ikke et behov for 
at blive indviet i ’hemmelige’ projekter. 

KB: Det er helt sikkert vigtigt, at der et sted (på fx fællesråds-
portalen), hvor man kan finde relevante kontaktpersoner, og 
at disse bliver mere aktive i forhold til fællesrådene. 
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LDP: De kunne gøres mere synlige i første omgang ved at blive 
inviteret til en snak i arbejdsgruppen på et møde i dette forum.  

Måske kan disse inviteres til marts-seminaret til en præsenta-
tion af deres områder. LI inviterer til møde, en person pr. ma-
gistratsafdeling (Så kan de selv koordinere, hvem der skal 
komme fra afdelingerne).  

FL’s forslag til ændringer i Samarbejdsaftalen ud fra resultatet 
af gruppearbejdet blev diskuteret og rettet til. LI indarbejder 
dette i et nyt forslag til en samarbejdsaftale, der færdiggøres 
over mail i arbejdsgruppen. Inden endelig godkendelse skal 
den også forbi direktørgruppen til gennemsyn. 

FL: Vi mangler en handleplan: 

Kontaktpersoner og løbende evaluering af samarbejdet er det 
vigtigste. Til brug ved en udbygning af samarbejdet er der 
brug for en evalueringsmodel, men hvordan skal den se ud? FL 
fremhævede Thomas Kruses model. Aarhusmodellen (ses på 
hjemmesiden) kan måske bruges som grundlag for et møde i 
arbejdsgruppen med kontaktpersoner i Aarhus Kommune.  

LDP gav udtryk for, at der givetvis bør være en mere systema-
tisk formidling af det, der sker i kommunen, men LDP havde 
ikke en løsning her og nu. FL: Det må være via kontaktperso-
nerne.  

Der er også nødvendigt med en vurdering af, hvilken informa-
tion fællesrådene har brug for, så fællesrådsformændenes 
mailboks ikke bliver fyldt med unødvendige informationer. 

AN oplever fx en overinformation vedr. affald og sortering. 

KB: Her vil kontaktpersonen også være en krumtap.  

FL: Mange sager behandles på tværs i organisationen. Og hvad 
gør man så? 

LDP: Man har stadig en opgave i at koordinere dette i kommu-
nen, men selvfølgelig er det svært. 

Sammenfattende var der enighed om at arbejde videre med: 
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- Revisionen af ”samarbejdsaftalen” mellem fællesrå-
dene og kommunen afsluttes, jf. ovenfor. 

- Fornyet information internt i kommunen om fællesrå-
denes rolle og principperne om information og tidlig 
inddragelse.  

- Styrkelse af ”kontaktpersonordningen” (kontaktperso-
ner i de enkelte magistratsafdelinger + i MTM’s cen-
tre/stabe). 

- Udvikling af nyt koncept for evaluering af samarbejdet. 

Den reviderede samarbejdsaftale samt øvrige punkter forelæg-
ges for Direktørgruppen i Aarhus Kommune. Arbejdsgruppen 
får mulighed for at kommentere på oplægget forud herfor.  

Ad 4 Planlægning af MTM-mødet den 10. oktober: 

LDP havde en skitse med til programmet og foreslog, at der 
opstilles stande til mødet, som deltagerne kan cirkulere ved in-
denfor udvalgte opgaveområder fx vedr. det grønne, affalds-
området og forslaget til cykelhandlingsplanen, altså en slags 
smagsprøver. Meld gerne tilbage til Lone med gode ideer til 
andre stande, hurtigt. 

(Offentlige/private veje blev foreslået som emne til næste års 
MTM-møde). 

Det endelige program (udsendt den 3. oktober til fællesrå-
dene): 

Tid: Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.00 (ca.) 
Sted: Kantinen, Bautavej 1 
 
 

19.00-
19.05 

Velkomst  
v/sekretariatschef Lone Dannerby Paulsen 

 
19.05-
19.25 

Årets budgetforlig – Kort intro til Teknik og Mil-
jøs ”grundbudget” + budgetforligets konsekven-
ser for Teknik og Miljø 
v/økonomichef Michael Johansson  

 
19.25-
19.55 

Større planer og projekter – Hvad sker der lige 
nu?  
v/centerchef Luise Pape Rydahl 
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19.55-
20.25 

Smagsprøver på udvalgte, aktuelle opgaveom-
råder  

 
20.25-
20.55 

Lokalsamfundsbeskrivelserne – Hvordan 
skal/kan de bruges fremadrettet? 
v/kommuneplanchef Niels-Peter Mohr og plan-
chef Anne Schmidt Andersen 

 
20.55-
21.00 

Tak for i dag  
v/sekretariatschef Lone Dannerby Paulsen  

 
 
 

Ad 5 Indkaldelse til næste møde i arbejdsgruppen sidst i november 
(29. nov.) evt. med deltagelse af kontaktpersoner. 

Ad 6 Eventuelt: 

Ideer til fremtidige emner på fx marts-seminaret:  

- Hvordan får vi yngre kræfter til at deltage i fællesrådene? 
- Det kunne også være sjovt at se samarbejdet fra den 

modsatte vinkel: Hvad giver fællesrådene til embedsmænd 
og politikere? 

LDP: Næste år er Aarhus valgt til frivillighovedstad. Lige nu er 
vi i en opsamlingsfase. 

AN: Det frivillige arbejde har tidligere mest været præget af 
social frivillighed. Det bør forstås bredere. 

FL: Kommunen har holdt møder med Frivillighedsbørsen, der 
har kontaktet FL. Deres koncept er bredt. 

Sundhed og Omsorg har teten i det videre arbejde med frivil-
lighedsåret i 2018, men det ville være en god ide at inddrage 
fællesrådene. 

Medborgerskabssporet fastholdes / Styrkelse af fællesska-
berne. 

 


