	
  
Februar 2016

Forretningsudvalgets beretning for perioden marts 2015 - februar 2016
Forretningsudvalget har i 2015/16 deltaget i mange møder. De lokale møder med borgere,
beboerforeninger m.v. har i høj grad været præget af de verserende sager om trafikken på
Oddervej, placeringen af Højbjerg bibliotek og drøftelse af medborgerskab. Hertil kommer en
række møder med Aarhus kommune og kommunale forvaltninger. Beretningen vil give et
oversigtligt billede af Fællesrådets aktiviteter i perioden. Den aktuelle information herom kan
(næsten) altid findes på hjemmesiden: http://www.8270hhs.dk.
Vi er glade for samarbejdet - lokalt og med kommunen. Hos borgerne og foreningerne oplever vi
interesse for de lokale forhold - ikke mindst når forandringerne kommer tæt på. Men sådan har de
fleste af os det. Vi oplever også lydhørhed hos kommunen over for de ønsker, vi har. Desværre
giver lydhørheden sig for sjældent udslag i de ønskede resultater. Vi kan også mærke, at det er
sparetider i kommunen. Det økonomiske råderum i kommunen sætter grænser.
Trods det vil Forretningsudvalget fortsat - vedholdende og aktivt - henlede kommunen på de mere
påtrængende og uløste problemer i lokalområdet, jf. beretningen, så Holme-Højbjerg-Skåde til
stadighed kan udvikle sig, som et velfungerende område, hvor det er rart at bo i.
Vi bor i et dejligt og naturskønt område, et område kendetegnet ved et godt sammenhold og
mange iderige og aktive beboere og foreninger. Der er en høj grad af fællesskab i det daglige
arbejde. Det er et vigtigt udgangspunkt for at sikre en god udvikling i og af området. Det sætter
Forretningsudvalget pris på - og vi vil arbejde for at fastholde og udvikle det til gavn for området.

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd har til formål:
•

At virke for et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere.

•

At bidrage med redskaber til at koordinere, kommunikere og skabe oversigt over
medlemmernes aktivitetsmuligheder.

•

At skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker omkring lokalområdets udvikling.

•

At bidrage til medborgerskab, dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger, der vedrører
lokalområdet og medlemmerne.

•

At fungere som kontaktorgan for myndigheder, herunder i forbindelse medkommunale
planlægnings- og anlægsinitiativer. Fællesrådet skal tidligt i processen inddrage
medlemmerne og eventuelt bistå disse i forbindelse med forhandlinger.

Sådan lyder formålsparagraffen efter vedtagelsen ved repræsentantskabsmødet i 2014.
Fællesrådets medlemsforeninger spænder bredt og rummer bl.a. boligforeningsafdelinger,
lokalcentre, grundejerforeninger, vejlaug, skoler, kirker, børneinstitutioner, idrætsforeninger og
enkelte virksomheder. Medlemskredsen omfatter en stor del af de 22.000 beboere i området. Vi
har ca. 10.600 husstande/adresser og udsigt til flere med den udvikling området er inde i.
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Nye forretningsudvalgsmedlemmer
Ved valget i 2015 blev følgende valgt til Forretningsudvalget:
For 2 år:

Jens Maibom Petersen, Egon Poulsen og Søren Wichman Matthiessen

For 1 år:

Pernille Kallehave

Nye medlemmer
•
•

Grundejerforeningen Askehøjen
Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness

Vi kan kun opfordre til, at foreninger, vejlaug, virksomheder m.fl. melder sig ind i Fællesrådet samt opfordre de nuværende medlemmer til at "reklamere" herfor. Jo større lokal opbakning,
jo stærkere kan vi fremføre Fællesrådets synspunkter på lokale spørgsmål.

Repræsentationer.
Fællesrådet er repræsenteret følgende steder:
•

Fondsbestyrelsen for Lyseng Idrætscenter ved Hans Skou og Egon Poulsen

•

Skoledistrikterne Oddervej og Horsensvej ved Søren Wichman Matthiessen, Jens Maibom
Petersen og Hans Schou

DE VIGTIGSTE AF ÅRETS SAGER
Rundhøj Torv - en føljeton
Denne sag har efterhånden karakter af en føljeton. Hvert år føjer vi et afsnit til om det fortsatte
forfald og butikslukninger. Vi har - som det vist er alle bekendt - gennem flere år arbejdet for en
særdeles tiltrængt omlægning og forskønnelse af Rundhøj Torv.
Vi har også anvist kommunen en løsning på den (for dem) gordiske knude, nemlig lejekontrakten
frem til 2019 på den tidligere benzinstation. Som tilfældet var med knuden, så skal den blot
hugges over, så tingene skilles ad.
Arbejdet for at få torvet renoveret er gået hånd i hånd med arbejdet for at løse problemerne med
uro på torvet. Der blev på kommunens initiativ nedsat en bredt sammensat gruppe (sociale
myndigheder, politiet, boligforeninger, butikkerne, Fællesrådet m.fl.). Den intensiverede sociale og
politimæssige indsats har - formentlig understøttet af en af butikslukningerne - hjulpet på
problemerne med uro på torvet. Men det har ikke bidraget til at genskabe det gamle handelstorv.
Som omtalt i sidste års beretning havde vi i efteråret 2014 møde med rådmanden for Teknik og
Miljø. Ved mødet fremlagde vi et forslag til, hvordan kommunen ved et udbud af arealet kunne
bidrage til en hurtig forskønnelse af torvet. Udbuddet skulle forpligte en kommende køber til at
udarbejde og gennemføre en helhedsplan for en renovering af Rundhøj Torv. Helhedsplanen skal
etapedeles, så de muligheder, der kan igangsættes snarest efter et udbud. Det område, der først
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kan overtages i 2019 kan blive renoveret derefter. Kommunens ”gevinst” ved et hurtigt udbud vil
være, at ønsket om en renovering af torvet kan imødekommes uden kommunale udgifter.
Siden da har vi gentagne gange gennem 2015 rykket Teknik og Miljø for en løsning. Hver gang er
der henvist til, at man afventer, at parterne på Rundhøj Torv - dvs. ejerne af de nuværende
bygninger, de forretningsdrivende og Rema 1000 - forhandler sig frem til en "fælles" løsning.
Rådmanden bekræfter i en mail af 5.10.2015, at han deler Fællesrådets "utålmodighed i forhold til
den udvikling, der har fundet sted på Rundhøj Torv..." og "...at der endelig ser ud til at være en
konkret løsning på vej i forhold til sagen...". Det blev fulgt op med en mail fra forvaltningen den
23.11. om, "at der vil blive afholdt et møde...den 17. december, hvor vi regner med at få trådene
redt ud, så der findes frem til en løsning...". Og på en (noget optimistisk) forespørgsel den 21.12.
fik vi en mail om, at "alt tyder på, at vi har en løsning...flere scenarier skal undersøges. Det
forventer vi nu en hurtig afklaring på."
Vi har i skrivende stund (1. februar 2016) ikke hørt yderligere, men forhåbentlig kan vi præsentere
en god løsning på repræsentantskabsmødet i marts 2016 (??). Under alle omstændigheder vil vi
holde et vågent øje med, at sagen ikke går i stå...med det resultat, at der ikke sker noget før
tidligst i 2019! Vi lover at bringe fortsættelsen af føljetonen i kommende beretninger. Forhåbentlig
med en lykkelig slutning, hvor ejere, lejere og brugere af Rundhøj Torv kan nyde oplevelsen og
brugen af et renoveret og attraktivt lokalt (torve)miljø.

Medborgerhus - bibliotek og borgerservice - ved Lyseng Idrætscenter?
Sidste års beretning om "bibliotekssagen" sluttede med følgende: "Vi ser naturligvis frem til at
Kulturudvalget og Budgetforligskredsen lytter nøje til de lokale røster og tager det omfattende
lokale engagement i sagen alvorligt, og derfor træffer en beslutning i overensstemmelse hermed!
Det vil også harmonere smukt med de tanker og værdier, som var fremherskende ved det
kommunalt inspirerede møde om medborgerskab."
Vi kan nu konstatere, at der blev lyttet til de lokale røster - kommunens projekt for et nyt bibliotek
på Oddervej blev taget af bordet, men kampen om en placering ved Lyseng fortsætter.
Rådmanden valgte inden beslutningen i Budgetforligskredsen at lægge forvaltningens
sammenligning af biblioteksløsningerne (Oddervej hhv. Lyseng) ud i en offentlig høring i
mats/april.
Resultatet skyldes i høj grad en meget aktiv lokal indsats ikke mindst fra de mange borgere, der
tog initiativ til en underskriftindsamling i marts/april...og de endnu flere, der skrev under på " JA
TAK til nyt bibliotek på Lyseng...". Men det skal også tilskrives det notat en gruppe med udspring
i Lyseng Fonden, idrætsklubberne og Fællesrådet udarbejdede i marts 2015 - også denne gang
med professionel (og ulønnet) bistand fra den lokale arkitekt Metin Aydin.
Notatet er et konkret svar på forvaltningens sammenligning af økonomien ved de to
biblioteksløsninger. Konklusionerne i vores notat er bl.a.:
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Ø Vores foretrukne placering af et nyt bibliotek og borgerservice er ved Lyseng...
Ø Vi finder at der skal tages et bredere hensyn end rent økonomiske, herunder ikke mindst den
rolle, som biblioteket og borgerservice skal spille for medborgerskabets styrkelse og
udvikling...
Ø De minimale økonomiske forskelle bør ikke være afgørende for valg af projekt....
Resultatet blev som nævnt, at Budgetforligskredsen besluttede at opgive projektet på Oddervej.
Kultur og Borgerservice har i efteråret 2015 taget initiativ til et samarbejde med Fællesrådet,
Fonden Lyseng og Lyseng idrætsklubberne om en vurdering af mulighederne for at placere et nyt
bibliotek (Medborgerhus) ved Lyseng. Forvaltningen skal også vurdere vilkårene for at ombygge
det nuværende bibliotek ved Oddervej. De to muligheder skal Byrådet forholde sig til.
Samarbejdet sker inden for rammerne af bl.a. følgende politiske forudsætninger:
Ø Kunstnerværkstederne, Højbjerg Fotografiske Værksted og Teatersalen Den Blå Hest,
forbliver på nuværende adresse Oddervej 80A-80C.
Ø Villaen Oddervej 80, indeholdende lokalarkivet, forudsættes solgt og funktionen flyttes som
værende en del af det nye bibliotek/medborgercenter i Højbjerg.
Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med 1 repræsentant fra hver af følgende:
Fonden Lyseng, Fællesrådet, Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid samt Børn og Unge.
Leif Fisker repræsenterer Fonden Lyseng og Carl Nielsen Fællesrådet i såvel styre- som
arbejdsgruppen. Arbejdet er startet i januar 2016 og forventes afsluttet i april.	
  	
  
Styregruppen har ansvar for, at beslutningsgrundlaget for evt. iværksættelse af et byggeri af
medborgercenter/bibliotek ved Lyseng er tilstrækkeligt og så vidt muligt afspejler de lokale
muligheder og interesser. Styregruppen skal endvidere bidrage til, at det nødvendige
beslutningsgrundlag for en sammenlignelig belysning af de to alternative placeringer
tilvejebringes. Arbejdsgruppen skal levere det nødvendige beslutningsgrundlag for styregruppen
vedr. Lyseng-løsningen.
Der er ingen tvivl om, at Lyseng-løsningen rummer langt de fleste kvaliteter for et Medborgerhus
med borgerservice og bibliotek - både i forhold til beliggenheden for brugerne, men ikke mindst i
forhold til de synergieffekter placeringen kan få for samspillet med brugerne af Lyseng
Idrætscenter m.v.
Den største udfordring for Lyseng-løsningen bliver at sikre det finansielle grundlag herfor. Ikke
mindst fordi det tidligere finansielle grundlag for et nyt bibliotek ved Oddervej politisk er reduceret
med beslutningen om at " Kunstnerværkstederne, Højbjerg Fotografiske Værksted og
Teatersalen Den Blå Hest, forbliver på nuværende adresse Oddervej 80A-80C". Det har fjernet et
"huslejebidrag" på mindst 700.000 fra et nyt Medborgerhus. Men så må vi lokalt hjælpe til med at
få den rigtige og fremtidssikrede løsning til gavn for lokalområdet - og til inspiration for andre!
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Projekt for aktivering af Lyseng Kilen
Der blev i 2005 udarbejdet en idé til en Masterplan for Lysengkilen, men siden er der ikke sket
meget. Den grønne kile trænger til en renovering og opgradering, så den kan blive et aktiv for
området. Derfor har Fællesrådet nedsat en Lysenggruppe, som skal komme med forslag til en
plan for Lysengkilen. Primus motor i arbejdet er landskabsarkitekt Annelise Lauritsen. Annelise
var også med til at udarbejde rapporten fra 2005 og har mange års erfaring - både som
landskabsarkitekt og beboer i området -, som vil være til stor nytte for arbejdet.
Sigtet med arbejdet er, at skabe en balance mellem beskyttelsen og benyttelsen af området i form
af bl.a. spændende vådområder, stiforløb, "udflugtssteder", muligheder for aktivering for specielt
børn og unge o.l.. Arbejdet med planen forventes være færdigt medio 2016. Herefter kommer det
afgørende arbejde med at finde den nødvendige finansiering til at realisere forslagene. Vi håber
at elementer i planen kan realiseres som et lokal bidrag til Kulturby 2017.

Manglende trafikløsninger i Skåde-området
"Vi venter (i skrivende stund) spændt på den videre udvikling i sagen - både om Sandmosevej og
trafikløsningen til Moesgård Museum. Men en ting har Byrådet formentlig lært af disse sager,
nemlig at rettidig omhu kombineret med en udstrakt respekt for den lokale inddragelse i sidste
ende giver det mest holdbare resultat." Sådan sluttede sidste års beretning om Oddervej!
Siden er der sket meget...ikke mindst takket være en meget aktiv indsats fra Trafikgruppen for
Skåde. Trafikgruppen og Fællesrådet arrangerede Borgerhøring på Aarhus Efterskole om
Trafikken i Aarhus Syd i maj måned. Som svar på læserbrev fra Fællesrådet for Beder-MallingAjstrup sendte vi et læserbrev til JP Aarhus om "Behold Sandmosevej åben" i maj. Endelig
sendte vi i maj og juni bemærkninger til Teknik og Miljø samt Byrådet mhp Byrådets beslutning
om at iværksætte trafikforsøget på Oddervej i efteråret 2015.
Vores budskab til Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup var (og er) bl.a.: "Svaret på
indfaldsvejenes trængsel i myldretiden er ikke at forringe muligheden for det gode liv i
naboområdene for at tilgodese bilister med en behersket tidsbesparelse. Især ikke hvis den også
betales af de samme naboområder med et tilsvarende øget tidsforbrug. "
Vores budskab til forslaget til forsøg var: "Vi konstaterer med tilfredshed, at forsøgsordningen med
lukning af Sandmosevej når en foreløbig afklaring ved byrådsmødet en 3. juni, da det første punkt i
rådmandens indstilling kan sikre, at Sandmosevej åbnes (i det mindste) for højre ind og højre ud. .......Vi er
derimod overraskede over, at indstillingens punkt 3 anbefaler, at "Brunbakkevejs tilslutning til Oddervej
lukkes som en del af forsøget. ...Vi ser i øvrigt frem til en åben og konstruktiv dialog mellem Teknik og
Miljø, Fællesrådene i Aarhus Syd og Trafikgruppen i Skåde om løsningsforslagene for fremkommeligheden
på Oddervej i god tid inden forsøgsperiodens udløb i oktober 2015."
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Forsøget er som bekendt gennemført - uden at vi hørte noget fra kommunen inden
forsøgsperiodens udløb. I vores høringssvar til kommunen i slutningen af 2015 pegede vi bl.a. på
følgende problemer i tilknytning til forsøget:
Ø Lukningen af Brunbakkevej ikke giver "mening som en del af forsøget, da der ikke i dag er
nogen måling på omfanget af de "ulemper", som forvaltningen anser en fortsat åbning af
Brunbakkevej måtte medføre". ...Et venstresving til Brunbakkevej fra Oddervej vil uden
bygningsmæssige indgreb kunne indpasses i et projekt...
Ø Fællesrådets stillingtagen til løsningen ved Sandmosevej beror i betydelig grad på, dels de
lokale oplevelser i Skåde-området af forsøgsordningen, dels på kommunens tilbagemelding
om trafikmålinger o.l. fra selve Skåde-området i forsøgsperioden...
Ø På Ringvej Syd har vi konstateret to hovedproblemer, nemlig dels meget lange ventetider for
trafik fra vest ind på Oddervej, dels problemer med udkørsel til Ringvejen fra Holme Parkvej,
Madsbjergparken og Jelshøjvej...
Ø Kommunen ser ikke ud til at have øje for den øgede trafik i området vest for Oddervej, hvor
bl.a. Stenvej og Bushøjvænget har fået væsentlig mere trafik. Disse veje er ikke gearet til så
megen trafik og har endda ikke fortov på dele af strækningen...
Vi venter nu spændt på kommunens udspil til en mere permanent trafikløsning for Oddervej og
det omgivende vejnet. Vi håber ligeledes på, at Teknik og Miljø har lyttet til det lokale - og det
politiske - ønske om en tidlig inddragelse af de berørte.

Beder-Bering vejen
Projektet befinder sig aktuelt i den kommunale "mølpose" for ufinansierede større projekter.
Fællesrådet har ved enhver given lejlighed peget på, at en realisering af projektet kan afhjælpe en
del af de trafikale problemer vi - og mange andre i kommunen - oplever. Vi har peget på
betydningen af projektets realisering i tilknytning til problemerne med trafikken på Oddervej,
herunder specielt Ringvej Syd. Vi har nævnt det ved udtalelsen om Mobilitetsplan for Midtbyen, jf.
senere punkt. I vores kommentarer til Planstrategi 2015 har den også fået et ord med på vejen.
Fællesrådet vil således gøre sit til, at projektet ikke går i glemmebogen.
Det er værd at holde fast i forslaget til denne ringforbindelse, som - med varierende forløb - i år
kan fejre 50-året for dens "fødsel" i Egnsplanen for Århus 1966.

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby
Kommunen fremlagde i december 2015 et forslag til Mobilitetsplan for Aarhus Midtby. En plan der
handler om, hvordan flere kan komme til og fra Aarhus Midtby samt rundt i midtbyen med gode
muligheder for at vælge den mest attraktive transportform. Det finder vi som borgere i Aarhus
naturligvis også vigtigt. Vi sendte et høringssvar medio januar 2016 til forslaget:
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Ø Det er afgørende, at der er en attraktiv kollektiv trafikforbindelse fra lokalområdet til Midtbyen først og fremmes for at sikre de store grupper uden bil lige vilkår til de nævnte udbud, men
nok så meget for også at sikre et nødvendigt alternativ til brug af bil.
Ø Et godt bidrag til at sikre debatoplæggets visioner og prioriteringer for midtbyen vil også være
at holde den "uvedkommende" biltrafik borte ved at forbedre vilkårene trafikken mellem nordog sydbyen på ringvejen og en "ydre ringvej".

Anlægsarbejder på vejområdet
Vores ønske om en ændring af rundkørslen ved Saralyst Allé/Hjulbjergvej er realiseret i løbet af
2015. Den nye udformning skulle have øget sikkerheden ved at dæmpe hastigheden ved kørsel
specielt fra Hjulbjergvej mod nord. Vi kan kun håbe på og henstille til, at bilisterne lever op til
forventningerne.
Vi har stadig væsentlige ønsker på den kommunale liste. Foruden de nævnte ønsker til
forbedringer på og omkring Oddervej (jf. ovenfor), herunder den nye forbindelse til Moesgaard
Museum, så står en lysregulering ved Saralyst Allé/Rosenvangs Allé stadig højt på ønskelisten.

Bemærkninger til forslag til kollektiv trafikplan 2017
Vi sendte den 24. januar et (foreløbigt) høringssvar vedr. busplanerne. Af svaret fremgår bl.a., at
vores lokalokmråde ikke vil nyde godt af den store investering, som foretages i letbanen. Det er
derfor nødvendigt ikke at forringe den lokale busbetjening. Det drejer sig om ruterne 2A, 6A, 16,
18, 19 og 31 samt linje 100, 103 og 302.
Fællesrådet vil i løbet af februar sende mere konkrete bemærkninger til den igangværende høring
om busplanerne.

Planstrategi 2015
Kommunen udsendte i december 2015 et debatoplæg om Planstrategi 2015 "Klog vækst frem
mod 2050". Vi har primo februar 2016 sendt bemærkninger fra Fællesrådet til debatoplægget.
Overordnet finder vi, at der er tale om et inspirerende debatoplæg om kommunens udvikling i de
kommende mange år. Dog savner vi at oplægget også fokuserer på, at en "klog vækst" betyder
også en klog omgang med de naturressourcer, som omkranser byen! Det tema er slet ikke berørt
i oplægget.
Vi peger bl.a. på følgende forhold:
Ø Den forudsatte vækst også må modsvares af en prioritering af kommunale investeringer i en
opgradering af det overordnede kommunale vejnet hvor det møder de statslige forbindelser dvs. specielt ringvejssystemerne i Aarhus.
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Ø De 6 indsatser under "byens grønne rum" bør suppleres med et punkt 7, der handler om - i et
samarbejde mellem kommunen og lokale aktører - at vedligeholde, opgradere og aktivere
eksisterende kommunale grønne områder. Fællesrådet har igangsat et projekt med det
nævnte sigte for Lysengkilen, og vi ser gerne, at lignende initiativer tages andre steder til
gavn for miljøet og borgerne.
Ø Ved omdannelse af ældre industriområder, er det typisk, at det sker ved henvendelser om
enkeltmatrikler i tilknytning til ophør af en virksomhed. Det gælder eksempelvis i Holme
Industrikvarter langs Bjødstrupvej. Vi kan derfor anbefale, at sammenhængende områder
udpeges til omdannelsesområder, så en omdannelse kan ske ud fra en samlet planlægning af
området.
Ø Vi kan pege på, at en omdannelse langs Bjødstrupvej fra Bjøstrup Mose til Ringvej Syd kunne
være relevant. Den første strækning til Axel Kiers Vej kunne på sigt være egnet til boliger,
mens matriklerne mod Ringvej Syd kunne være egnet til kontorer, udvalgsvarer eller lignende.
Der kan næppe heller være tvivl om, at Dansk Supermarkeds store lagerområde mellem
Ringvej Syd/Bjødstrupvej/Axel Gruhns Vej inden for en kortere årrække må forventes at skulle
omdannes. Det bør i den forbindelse overvejes, om erhvervsområderne på begge sider af
Ringvej Syd mellem Bjødstrupvej og Christian X's Vej skal gives en mere fleksibel
anvendelsesbestemmelse, så der bl.a. åbnes op for udvalgsvarebutikker på denne strækning
som et muligt supplement til Mega Syd.
Planstrategien skal endelig godkendes af Byrådet i foråret 2016. Herefter udarbejdes et forslag til
Kommuneplan 2017. Det fremlægges i vinteren 2016/2017 mhp vedtagelse i Byrådet i efteråret
2017.
Vi skal opfordre til, at alle der har ideer, synspunkter o.l. i tilknytning til det kommende forslag til
Kommuneplan sender disse til kommunen - og meget gerne med kopi til Forretningsudvalget. Vi
vil til sin tid indarbejde de mere principielle synspunkter i vores høringssvar.

Borgermøde om aktuelle sager i november 2015
Fællesrådet inviterede i november 2015 til et borgermøde om forskellige aktuelle sager:
1.
2.
3.
4.

Orientering om status for undersøgelsen af Højbjerg biblioteks fremtidige placering
Drøftelse af Lyseng kilens fremtidige anvendelse.
Orientering om Aarhus kommunes oplæg til Planstrategi
Orientering om diverse sager: Forslag til ændret busplan - Forslag til Trafik- og Mobilitetsplan
for Aarhus Midtby - Forslag til Letbanens etape 2.

Sagerne er omtalt i beretningen ovenfor. Forretningsudvalget finder fremødet og aktiviteten på
mødet tilstrækkeligt inspirerede til at holde lignende møder om aktuelle sager. Det er en nyttig
måde for Forretningsudvalget at få lokale synspunkter om de sager, som vi er involveret i. Mødet
resulterede også i, at flere meldte sig til Lysenggruppen, jf. ovenfor, mhp at bidrage med ideer til
en plan for Lysengkilen.
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Udtalelse til "Medborgerskabspolitik version 0,4"
Byrådet udsendte i efteråret 2015 et forslag til "Medborgerskabspolitik version 0,4" i høring. Ifølge forslaget
er medborgerskab i Aarhus at

Ø
Ø
Ø
Ø

Bruge sine evner og udnytte sine muligheder
Skabe aktiviteter som inkluderer hinanden som medborgere
Omsætte værdifuld viden til værdifuld praksis
Alle aarhusborgere oplever sig som en del af fællesskabet

Vi fandt oplægget og de valgte 7 hovedpunkter - Medborgerskab i Aarhus - Roller og ansvar - Inklusion og
mangfoldighed - Fællesskaber - Frivillighed og engagement - Skabelse og brobygning - Kommunikation er
middel til samskabelse og aktivt medborgerskab - dækkende for de udfordringer og initiativer, en sådan
politik skal rumme. Vi havde dog en mere principiel bemærkning til formuleringerne:
" Ifølge den korte version handler medborgerskab om, "hvad vi kan gøre sammen". Den formulering kan sammenholdt med at "medborgerskab" og "aktivt medborgerskab" bruges nærmest synonymt - antyde en
opfattelse af, at borgere i Aarhus, der ikke gør noget sammen (med andre), ikke er "medborgere". De er
måske ikke "aktive medborgere", men det skal ikke ekskludere dem som medborgere.
Det er Fællesrådets opfattelse, at alle borgere i Aarhus er medborgere - mere eller mindre aktive i
"fællesskabet". Medborgere, der f.eks. primært ser en værdi i at koncentrere hverdagen om helt nære
gøremål eller gøremål, som ikke vedrører byen, har muligvis ikke samme behov for Byrådets politiske
tilkendegivelser om vilkår og rammer som "aktive" medborgere. På den baggrund vil det være ønskeligt
med en begrebsmæssig præcisering, der forebygger eksklusion. Det er vigtigt, at alle aarhusborgere kan
opleve sig som en del af fællesskabet, men ikke nødvendigvis "oplever sig som en del af fællesskabet" ..."
Fællesrådet fandt overordnet, at kommunens forslag til Medborgerskabspolitik er en egnet ramme for et
konstruktivt samspil mellem borgerne indbyrdes og mellem borgene og kommunen. Og vi vil sammen have
et ansvar for at udfylde vore roller.

Høring om ny børne- og ungepolitik
I efteråret 2015 sendte vi et høringssvar til kommunes oplæg til en ny børne- og ungepolitik. Af
svaret fremgik bl.a.:
"Vi ser med tilfredshed på, at politikken fremhæver tidlig indsats og fællesskaber, herunder
forældrefællesskaber, som noget af det vi skal fremme.
Vi har stor forståelse for, at tidlig indsats i særlig grad handler om indsats i barnets tidlige år. Vi vil
dog gøre opmærksom på, at også tidligere indsats i løbet af fx skoleårene kan være af afgørende
betydning for det enkelte barn.
Vi ser med glæde, at der fortsat er fokus på dannelse som et væsentligt element i børns
udvikling, ligesom der er fokus på børn og unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Det
er væsentlige elementer i det fundament fx pædagoger og lærere samarbejder på i folkeskolen.
Til gengæld undrer det os, at børn og unges kulturelle kompetencer ikke længere er nævnt og
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beskrevet tydeligt i Aarhus Kommunes politik på 0 – 18 års området... Ligeledes kan det undre, at
det samarbejde, der er med Musikskolen om børn og unges kulturelle dannelse og forståelse,
ikke nævnes i politikken. Endelig bør det store arbejde, der laves med de mange aktører i forhold
til ULF i Aarhus måske også skrives ind i politikken. Samtidig skal det pointeres, at der i den nye
reform for folkeskolen er stor opmærksomhed på skolernes forhold til det omgivende samfund,
herunder i høj grad de lokale kulturelle tiltag.
Kulturen er et særdeles vigtigt element i det at arbejde med gode fællesskaber og bidrager i høj
grad til børn og unges udvikling, dannelse og udsyn."

Kommentar til besparelseskataloget for Børn og Unge
I januar 2016 sendte vi kommentarer til forvaltningens spareforslag for Børn og Unge. Af
kommentaren fremgik bl.a.:
"De små og de lidt større vil efter vores opfattelse med besparelsen risikere at opleve overgangen
til et nyt stadie i livet som præget af usikkerhed og tumult. Den robusthed, der for mange mindre
børn opstår over en lang sommer, hvor de er vidende om, at de skal rykkes op og skifte til
børnehave eller skole, forhindres ved et mere pludseligt skift i midten af maj. Netop robusthed er
med til at sikre senere trivsel, velfærd og selvværd, hvorfor fællesrådet er bekymret for, om
besparelsen på disse områder vil blive indhentet af større udgifter på andre områder, der er
knyttet til trivsel og velfærd i skolen...Vi kan ligeledes være bekymrede for, om den udvidelse af
presset på skolernes SFO med mange små børn, som er særdeles opmærksomhedskrævende
og skal finde sig til rette i en ny sammenhæng, overhovedet er mulig for skolerne at håndtere. Vi
henviser derfor til skolernes høringssvar desangående.
Forslaget om tidligere overgang til klub kan Fællesrådet ikke gennemskue konsekvenserne af for
børnenes vedkommende.
Endelig er det med en vis glæde, at fællesrådet kan konstatere, at venskabsbyordningen med de
nordiske byer ikke berøres..."

Løsninger savnes stadig...
Det var et uddrag af forretningsudvalgets opgaver i 2015/2016. Vi vil slutte beretningen med en
tak til medlemmerne for et godt samarbejde. Sammen har vi arbejdet for at styrke og udbygge
vort område Holme-Højbjerg-Skåde. Beretningen er (igen) mest præget af de opgaver, som
endnu kalder på en løsning. Sådan vil det måske altid være...som et udtryk for, at vi har en del på
bedding samtidig med, at vi ikke selv er herrer over økonomien til at realisere stabelafløbningen.
Med et fortsat fælles engagement når vi sikkert resultater på flere områder.
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