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Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene
1. Baggrund

I marts 2017 blev samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og
fællesrådene drøftet på et fællesseminar mellem fællesråd og politikere samt embedsmænd. Efterfølgende har samarbejdsaftalen været mere indgående drøftet blandt formændene for fællesrådene på
et møde i august 2017, hvor det generelle samarbejde mellem fællesrådene og Aarhus Kommune også blev drøftet.
Den reviderede samarbejdsaftale er godkendt af Arbejdsgruppen for
fællesrådene den 28. november 2017 og af Direktørgruppen i Aarhus Kommune den 10. januar 2018.
2. Fællesrådene

Fællesrådene er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer- og borgerforeninger, idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner m.fl.
Fællesrådene er en af hovedaktørerne i opfølgningen på byrådets
mål om borgerinddragelse og medborgerskab.
Fællesrådene er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål,
og fællesrådene kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events
m.v.
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3. Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

Samarbejdet har til formål at styrke medborgerskab og den aktive
inddragelse af lokalsamfundets borgere, foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder m.fl.
Samarbejdet skal sikre, at fællesrådene og de lokale synspunkter
inddrages så tidligt i kommunale plan- og aktivitetsovervejelser, at
der reelt er mulighed for at påvirke beslutningerne.
Samarbejdet indebærer, at fællesrådene respekterer hensynet til
fællesskabets interesser. Samarbejdet skal sikre den gensidige information og bidrage til en åben og respektfuld meningsudveksling.
4. Organisering af samarbejdet mellem Aarhus Kommune og

fællesrådene
I dette afsnit beskrives de generelle rammer for samarbejdet
mellem Aarhus Kommune og fællesrådene.
•

•

•

•

•

De enkelte magistratsafdelinger udpeger en kontaktperson,
som fællesrådene kan benytte som rådgiver vedrørende kanalisering og proces samt procedure i konkrete spørgsmål.
Kontaktpersonen deltager i årlige møder med fællesrådene
og sikrer en orientering af fællesrådene om relevante initiativer og driftsspørgsmål. På områder, hvor borgerinddragelsen
er organiseret f.eks. gennem brugerråd, grønne råd, skoleog institutionsbestyrelser, sikrer kontaktpersonen, at der gives relevant gensidig information.
De enkelte magistratsafdelinger sikrer og offentliggør en årlig
evaluering af samarbejdet mellem den enkelte magistratsafdeling og fællesrådene. Resultatet af evalueringen fremlægges på det årlige seminar med fællesrådene.
De enkelte magistratsafdelinger inviterer fællesrådene til at
deltage i tværgående konferencer, hvor fællesrådenes deltagelse kan være relevant. Magistratsafdelingerne indbyder
fællesrådene til debat og orienteringsmøder om drifts- og udviklingsspørgsmål. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan møderne afholdes for geografisk afgrænsede områder.
Der afholdes et seminar hvert år, hvor samarbejdet mellem
kommunen og fællesrådene drøftes, og hvor fællesrådene
har mulighed for at udveksle ideer og erfaringer. På det årlige
seminar vælges en fælles arbejdsgruppe for fællesrådene.
Herudover kan der arrangeres kurser, møder og konferencer
for fællesrådene om emner af fælles interesse.

24. januar 2018
Side 2 af 11

5. Sekretariatsopgaver
Teknik og Miljø fungerer som sekretariat for Aarhus Kommunes
relationer til fællesrådene i almindelighed.
•

•

•

•

Sekretariatet rådgiver fællesrådene vedrørende kanalisering
og proces samt procedure i konkrete spørgsmål, der går på
tværs af den kommunale organisation.
Sekretariatet godkender vedtægterne for fællesrådene, hvori
det skal sikres, at fællesrådene udgør en paraplyorganisation, som er åben for alle foreninger m.fl. i lokalsamfundet,
samt at fællesrådet lever op til kriterierne for økonomisk støtte. Sekretariatet udarbejder et sæt standardvedtægter for
fællesrådene, der kan tjene som inspiration for rådene.
De enkelte fællesråd kan hvert år søge om driftstilskud fra
kommunen. For at få udbetalt økonomisk støtte indsender
fællesrådene referat og beretning inkl. bilag fra seneste års
ordinære/ekstraordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling. Aktuel liste over medlemmer i fællesrådet skal hvert år efter ordinært repræsentantskabsmøde/generalforsamling indsendes til sekretariatet. Se nærmere
under https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/
Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Tilskud.aspx
Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for fællesrådenes arbejdsgruppe, og sekretariatet forestår i samarbejde
med arbejdsgruppen udarbejdelse af program, indkaldelser
og overordnet administration af seminarer for fællesrådene.

6. De enkelte magistratsafdelinger

I det følgende præsenteres rammerne for samarbejdet mellem fællesrådene og de enkelte magistratsafdelinger. Denne del opdateres
løbende.
Det skal bemærkes, at de enkelte fællesråd sammen med de relevante magistratsafdelinger kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til
belysning af konkrete problemer i lokalområderne.
Alle magistratsafdelinger orienterer Fællesrådet i lokalområderne,
hvis der skal iværksættes større nye eller ændrede aktiviteter i området, og inviterer til dialog om disse så tidligt som muligt i processen.
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Borgmesterens Afdeling
Borgmesterens Afdeling deltager i fællesrådsseminarer og eventuelt
i dialog- og borgermøder i forbindelse med planstrategiforslag og
kommuneplanforslag.
I forbindelse med større prioriteringsrunder som del af budgetlægningen sendes prioriteringsforslag til høring i fællesrådene via de
respektive magistratsafdelinger.
Ved årsskiftet 2009-10 blev alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger omdannet til selvstændige selskaber. Som følge heraf
blev den kommunale vand- og spildevandsforsyning omdannet til et
selvstændigt aktieselskab og hedder nu Aarhus Vand A/S, som organisatorisk er koblet på Borgmesteren Afdeling. Der henvises til
særskilt aftale mellem fællesrådene og Aarhus Vand A/S.
Aarhus Byråd besluttede endvidere den 9. marts 2016 indstilling om
Medborgerskab, som indeholder Aarhus’ første medborgerskabspolitik. Et af de konkrete fokusområder i indstillingen handler om at
styrke medborgerskab i lokalområderne, udvikle forsøg med lokale
visions- og handleplaner, styrke digital infrastruktur og gentænke
fællesrådene.
I forhold til at gentænke fællesrådene så er der ikke en forventning
om, at alle fællesråd griber denne opgave an på samme måde og
når frem til samme resultat. Fællesrådene og lokalområderne må
gerne udvikle sig i forskellige retninger, blot Aarhus ikke ”knækker
over”, for vi er alle en del af et større fællesskab.
Borgmesterens Afdeling har fortsat fokus på implementeringen af
byrådsbeslutningen om Medborgerskabspolitikken af 9. marts 2016
og bidrager gerne til det videre samarbejde med fællesrådene. Der
henvises i øvrigt til særskilt indstilling om Medborgerskab, jf. ovenfor.
For yderligere information om Borgmesterens Afdeling henviser vi til
dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Borgmesterens
Afdeling.aspx
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samarbejder gerne med fællesrådene om en måde at skabe lokal forankring og inddragelse af den viden og de ressourcer, som findes
alle steder i vores kommune.
Samarbejdet mellem magistratsafdelingen og fællesrådene sker
især i forhold til etablering eller fysiske ændringer af institutioner,
boliger m.v. I en række situationer involverer det også behandling
af lokalplaner. Derfor er der ikke en særskilt standardprocedure for
inddragelse af fællesrådene. I stedet tages der stilling fra gang til
gang, så der i den enkelte situation findes de bedste løsninger.
Herudover er samarbejdet med fællesrådene præget af ad hocaftaler og aktiviteter i tilknytning til konkrete projekter. Samarbejdsformerne kan variere og aftales lokalt med institutioner, centre osv.
For yderligere information om Sociale Forhold og Beskæftigelse
henviser vi til dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/SocialeForhold-og-Beskaeftigelse.aspx

Teknik og Miljø
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samarbejder med fællesrådene om en række forskellige emner.
Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø varetager følgende opgaver:
•

Planstrategi og kommuneplan
Kommuneplanafdelingen under Ledelsessekretariatet er
tovholder på at udarbejde planstrategi og kommuneplan –
dvs. de overordnede strategier og planer for byens udvikling.
Fællesrådene opfordres til at samle idéer og synspunkter til
brug for den fremtidige byudvikling – og især udviklingen af
det aktuelle lokale område. Idéer og synspunkter kan sendes til Kommuneplanafdelingen.
I forbindelse med offentlighedsfaser i tilknytning til kommuneplanlægningen, fremsendes debatoplæg og forslag til
fællesrådene. I den forbindelse vil afdelingen, hvis det ønskes, stille sig til rådighed for lokalt arrangerede borgermø-
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der.
Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM) varetager en lang række
primært planlægningsopgaver:
•

Planer for byområder og kvarterer
En række bydelsplaner – dispositionsplaner, helhedsplaner
m.m. for afgrænsede byområder og kvarterer udarbejdes af
Planafdelingen i CBM.
Fællesrådene opfordres til at samle og fremsende idéer og
synspunkter omkring diverse planer i det aktuelle lokale
område.

•

Lokalplaner
Planafdelingen i CBM er ansvarlig for udarbejdelse af lokalplaner.
Fællesrådene orienteres via hjemmesiden, samt når der laves
en forundersøgelse om evt. igangsætning af en lokalplan. I tilfælde hvor lokalplanarbejdet indledes med en forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg, fremsendes debatoplæg
direkte til det pågældende fællesråd med et orienteringsbrev.
Fællesrådene modtager orienteringsbrev om lokalplansforslag, der fremlægges til offentlig debat. Endvidere vil de enkelte fællesråd få tilsendt link til lokalplansforslag for deres respektive lokalområder. Hvis fællesrådet fremkommer med en
skriftlig udtalelse, vil den blive medsendt den indstilling, der
udarbejdes til byrådet om sagen.
Endelig har fællesrådene mulighed for at søge foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling af forslaget.

•

Trafikplaner
En række forskellige trafikplaner – temaplaner eller områdespecifikke planer – udarbejdes af Mobilitetsafdelingen i CBM.
Fællesrådene opfordres til at samle og fremsende idéer og
synspunkter omkring sådanne planer – og behov i relation
hertil – i det aktuelle lokale område.
Der vil i øvrigt i stort omfang være tale om planer, hvor
der inviteres til dialog med og direkte inddragelse af
fællesråd.
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•

Anlægsprogram for trafikal infrastruktur
Mobilitetsafdelingen i CBM er ansvarlig for udarbejdelse af
et årligt tilbagevendende anlægsprogram for trafikal infrastruktur. Her fastlægges det kommende års anlægsaktivitet
og specifikke anlægsprojekter i forskellige dele af kommunen.
Anlægsprogrammet udarbejdes i et tæt samarbejde med
Anlægsafdelingen i Center for Byens Anvendelse.
Fællesrådene inviteres til information om planer og økonomiske rammer samt en snak om lokale behov og ønsker, når
det gælder den trafikale infrastruktur. Dette sker forud for
udarbejdelse af programmet.
Fællesrådene opfordres generelt til aktivt at bidrage til udarbejdelse af det årligt tilbagevendende anlægsprogram (opsamle og fremsende idéer og forslag).
Efterfølgende orienteres fællesrådene om den politiske proces i forbindelse med Byrådets behandling af anlægsprogrammet. Der vil være mulighed for, at byrådsindstillingen
kan vedlægges synspunkter fra fællesrådene, ligesom fællesrådene kan søge foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling af anlægsprogrammet.

Center for Byens Anvendelse (CBA) varetager en lang række primært anlægs- og driftsopgaver:
•

Anlægsprojekter
Anlægsafdelingen i CBA er ansvarlig for udførelsen af anlægsprojekterne, som er vedtaget i Byrådet. Fællesrådene
orienteres løbende om projekternes stade.
Følgende behandles hovedsageligt i anlægsafdelingen, da
dette ikke afhænger af en større trafikplan og dermed kan behandles særskilt:
− Hastighedsdæmpende foranstaltninger
− Vejkrydsninger
− Signal og belysning
− Parkering
− Skiltning og vejafmærkning
Fællesrådene opfordres til at orientere om de lokale forhold,
hvor ovenstående kan bidrage til en forbedret infrastruktur.
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•

Trafiksikkerhed
Hvis fællesrådene oplever ændringer lokalt i trafikken over tid
eller ændrede trafikmønstre, som medfører farlige situationer,
kan dette indmeldes, så de konkrete strækninger registreres,
hvorefter der i samarbejde med Teknik og Miljø kan drøftes
løsningsmodeller.

•

Høringer
Ved høringer i et område vil fællesrådene altid blive orienteret
herom. Det er vigtigt at understrege, at fællesrådene ikke er
høringspart i lovgivningsmæssig forstand, men naturligvis altid
har mulighed for at give deres mening til kende.

•

Vejdrift
Vejdrift orienterer hvert år fællesrådene om de planlagte slidlag på offentlige veje.
Fællesrådene opfordres til direkte at rette henvendelse til de
områdeansvarlige i Vejdrift med spørgsmål og bemærkninger
til drift af veje.
Fællesrådene opfordres desuden til at bruge Aarhus BorgerTip, som er en app og online formular, hvor man kan give
Aarhus Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen.

Center for Miljø og Energi varetager følgende opgaver:
•

Byggesager
I situationer, hvor det overvejes at give landzonetilladelse, dispensation fra lokalplaner og byplanvedtægter, dispensationer
fra byggelovgivningen og dispensationer fra deklarationer om
bebyggelse m.v., skal områdets fællesråd orienteres om det
pågældende projekt og have mulighed for at komme med
kommentarer, såfremt projektet visuelt har betydning for mere
end de nærmeste omgivelser eller i øvrigt kan have interesse
for en bredere kreds end de nærmeste omboende.

•

Naturområder
Fællesrådene har en repræsentant med i Det Grønne Råd,
som Aarhus Byråd har vedtaget oprettelsen af i 2007. Rådet
mødes tre gange om året og er rådgivende for Aarhus Kommune indenfor naturbeskyttelse og naturforvaltning herunder
ift. friluftsliv. Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udvik-
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lingen af naturen og det grønne.
•

AffaldVarme Aarhus
I forhold til AffaldVarme Aarhus er de primære samarbejdspartnere de enkelte grundejerforeninger eller lignende. Fællesrådene kan dog også have interesse i f.eks. større anlægsarbejder, ledningsføringer osv.

Bolig og Projektudvikling (BoP) varetager opgaver i relation til almene boliger samt udvikling og salg af kommunale arealer.
•

Byggemodning og grundsalg
Fællesrådene orienteres via infofoldere om grunde til salg til
erhvervs- og boligformål samt om kommende byggemodninger.

For yderligere information om Teknik og Miljø henviser vi til dette
link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-ogmiljoe.aspx

Sundhed og Omsorg
Samarbejdet mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og fællesrådene sker især i forhold til etablering eller fysiske
ændringer af boliger for ældre, lokalcentre m.v. Da sådanne forhold typisk kommer frem til offentlighedens vurdering i forbindelse
med behandling af lokalplaner, er der ikke nogen særskilt procedure for inddragelse af fællesrådene.
Herudover er samarbejdet med fællesrådene præget af ad hocsamarbejde i tilknytning til konkrete projekter. Det skyldes, at der til
Sundhed og Omsorg er knyttet særlige råd og brugerråd, som
vælges efter demokratiske procedurer, og som afdelingen har det
primære samarbejde med. Det står disse organer frit for at deltage
i fællesrådenes aktiviteter. Der kan lokalt aftales samarbejdsformer
f.eks. med lokalcentre.
For yderligere information om Sundhed og Omsorg henviser vi til
dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/sundhed-ogomsorg.aspx
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Kultur og Borgerservice
Borgerservice og Biblioteker
Borgerservice og Biblioteker samarbejder gerne med fællesrådene i Aarhus Kommune. Samarbejdsformen kan aftales individuelt med fællesrådene.
I de områder, hvor der er lokalbiblioteker, vil disse kunne inddrages
i det lokale samarbejde.
Sport og Fritid
Sport & Fritid samarbejder med fællesrådene i forbindelse med
konkrete projekter. Der er således tale om ad hoc-opgaver.
Sport & Fritids primære partnere er typisk lokale foreninger i de
enkelte områder. Foreninger, der ofte også deltager i fællesrådene.
Fællesrådene kan søge det lokale samarbejde på området styrket
via:
• Ansøgninger om forskellige puljer, administreret af Sport &
Fritid. Aktuelle puljer fremgår af Aarhus Kommunes hjemmeside.
• Planlægning af sommerferieaktiviteter for børn o. lign.
• Høring i forbindelse med større renoveringsopgaver af kommunale idrætsfaciliteter.
For yderligere information om Kultur og Borgerservice henviser vi til
dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Kultur-ogBorgerservice.aspx

Børn og Unge
Samarbejdet mellem Børn og Unge og fællesrådene sker bl.a. i forhold til etablering eller fysiske ændringer af daginstitutioner m.v. Da
sådanne forhold typisk kommer frem til offentlighedens vurdering i
forbindelse med behandling af lokalplaner, er der ikke en særskilt
procedure for inddragelse af fællesrådene. Fællesrådene opfordres
til at benytte mulighederne via Teknik og Miljøs lokalplansprocedurer.
Samarbejdet med fællesrådene er præget af ad hoc-samarbejde i
tilknytning til konkrete projekter. Det skyldes, at der på børn- og ungeområdet er knyttet særlige bestyrelser, brugerråd, forældreråd
m.v., som vælges efter demokratiske procedurer, og som afdelingen
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har det primære samarbejde med. Det står disse organer frit for at
deltage i fællesrådenes aktiviteter. Der kan lokalt aftales samarbejdsformer.
Endvidere samarbejder SSP-gruppen omkring udarbejdelse af kriminalpræventive handleplaner samt rådgivning og vejledning i forhold til kriminalitet blandt større børn og unge. Endelig kan lokalt
samarbejde medvirke til brobygning mellem den offentlige sektor og
foreninger, organisationer m.v.
For yderligere information om Børn og Unge henviser vi til dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-ogUnge.aspx
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