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Notat 
 

 

Til  

Til Oplandsudvalget 

Kopi til Hanne Storvang, Michael Troelsen 

Oplandsudvalg (§17.4-udvalg) – Baggrundsinformation vedr. fællesråd 
 

Generelt om Oplandsudvalget: 

 

Oplandsudvalgets fire definerede temaer omfatter to temaer relateret til Aarhus Kommunes fællesråd: 

• Tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

• Kommunikationsformen i forhold til oplandsbyerne 

• Kulturtilbud og -behov i oplandsbyerne, og 

• Infrastrukturen i forhold til oplandsbyerne 

samt i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik om at styrke lokalsamfundenes rolle. 

 

Oplandsudvalget vil bruge erfaringerne fra de små nære samfund og bygge videre på det, der allerede 

findes. Udvalget vil tænke lokalsamfundenes synspunkter ind i et tættere samarbejde med fællesråd og 

andre lokale kræfter samtidig med at man i fællesskab sikrer, at dem, som ikke kan tale for sig selv eller 

tale højt nok, også får en stemme. Lokalsamfundene må gerne rykke i forskellige retninger, men der skal 

være en kommune i balance i forhold til service og infrastruktur. Udvalget vil skabe plads, så 

medborgerskab kan trives og udfolde sig, og gøre rammerne i de kommunale institutioner åbne og 

rummelige. Det er borgerne der sætter retningen og udvalget vil give plads til de lokale stemmer og 

sammen med dem definere og afgrænse de temaer som udvalget skal arbejde med. 

 
Generelt om Aarhus Kommunes fællesråd: 

 
Fællesrådene er:  

 
• lokalsamfundets paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- 

og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationers lokale afdelinger, osv.  
et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådene kan være katalysatorer for lokale 
aktiviteter, events, mv.  
 

• borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning, hvilket bidrager til at styrke dialogen 
mellem lokalområderne og Aarhus Kommune. 
 

• en af hovedaktørerne i opfølgningen på byrådets mål om borgerinddragelse og medborgerskab. 
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I de sidste par år er der oprettet en del nye fællesråd, så det samlede antal nu er oppe på 34 fællesråd i 
Aarhus Kommune. De senest oprettede er bl.a. Frederiksbjerg og Langenæs, Trøjborg og ’Aarhus K’ 
(Godbanearealet og Ceresbyen). 
 

Den generelle kontakt til fællesrådene varetages af Teknik og Miljø (’sekretariatet’, Jette Bøjesen og Hanne 

Storvang). 

 

Der er udpeget en ’bestyrelse’ (’Arbejdsgruppen for fællesrådene’) på fem fællesråds-repræsentanter, som 

skal medvirke til at formidle samarbejdet mellem fællesrådene og Aarhus Kommune. Der afholdes møder 

med Teknik og Miljø som ’sekretariat’ ca. 4 gange årligt, og referater lægges på Aarhus Kommunes 

hjemmeside. 

 

Der afholdes et årligt ’Fællesrådsseminar’ i marts måned på Aarhus Rådhus, hvor det er arbejdsgruppen, 

der er vært. Arbejdsgruppen redegør kort for gruppens arbejde i det forgangne år, der vælges nye 

medlemmer til arbejdsgruppen, og der er debat om aktuelle emner (fastlagt af arbejdsgruppen i dialog med 

’sekretariatet’). Borgmester og MTM-rådmand inviteres normalt til at deltage som oplægsholdere, og hele 

byrådet og repræsentanter fra magistratsafdelingerne inviteres til at være med. 

 

I oktober afholdes det årlige møde med Teknik og Miljø, hvor Teknik og Miljø er vært, og der orienteres 

om aktuelle områder og sager, og fællesrådene får mulighed for at spørge ind.   

 

Herudover bliver alle formænd nu indkaldt til et årligt dialogmøde med Teknik og Miljø i november eller 

januar. Dette har vist sig at være en rigtig værdifuld model, hvor man i en begrænset kreds kan få vendt 

emner af fælles interesse, der står ’højt på dagsordenen’, og hvortil man samtidig kan invitere udvalgte 

relevante medarbejdere fra Teknik og Miljø – til at lytte og evt. besvare spørgsmål.     

 

 

Fællesrådsportalen ligger let tilgængelig på AaK’s hjemmeside (https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-

indflydelse/faellesraadene/), hvor man også bl.a. kan finde: 

 

• Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene 

(https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-

2018.pdf)  

 

• Samlet oversigt med kontaktoplysninger til alle fællesråd (https://www.aarhus.dk/media/38306/l-

_jette-faellesraadene-faellesraadene-faellesraadenes-adresser-faellesraadenes-

adresser_0120.pdf), og  

 

• Samlet oversigt over relevante kontaktpersoner internt i AaK 

(https://www.aarhus.dk/media/27243/faellesraadeneskontaktpersoner_aak2019.pdf).  

 

 

 
  

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/
https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf
https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf
https://www.aarhus.dk/media/38306/l-_jette-faellesraadene-faellesraadene-faellesraadenes-adresser-faellesraadenes-adresser_0120.pdf
https://www.aarhus.dk/media/38306/l-_jette-faellesraadene-faellesraadene-faellesraadenes-adresser-faellesraadenes-adresser_0120.pdf
https://www.aarhus.dk/media/38306/l-_jette-faellesraadene-faellesraadene-faellesraadenes-adresser-faellesraadenes-adresser_0120.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27243/faellesraadeneskontaktpersoner_aak2019.pdf
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For at lette fællesrådenes ’indgang’ til forvaltningerne er der desuden udpeget en hovedkontaktperson i 

hver magistratsafdeling: 

 

Borgmesterens Afdeling: Tine Holm Mathiasen 

Sociale Forhold og Beskæftigelse: Britta Nielsen Pilegaard 

Teknik og Miljø: Hanne Storvang og Jette Bøjesen 

Sundhed og Omsorg: Henriette Andersen 

Kultur og Borgerservice: Maibritt Møller 

Børn og Unge: Hans Van Binsbergen. 

 

Fællesrådene er naturligvis høringspart ifm. projekter i deres lokalområder, og de har desuden ofte 

foretræde for Teknisk Udvalg ifm. behandling af lokale sager. Herudover deltager byrådspolitikerne 

jævnligt i lokale debatmøder, når de bliver inviteret af fællesråd.  

 
 

Fællesråd i Oplandsbyerne:  

Der er følgende fællesråd i oplandsbyerne, hér defineret iht. Kommuneplanen: 

 
SKØDSTRUP-LØGTEN (omfatter også: Segalt, Vorre, Studstrup og Åstrup): 
 
Skødstrup Fællesråd dækker hele området: 
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 110-119). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    9.717 beboere. 
 
 
HJORTSHØJ: 
 
Hjortshøj Landsbyforum dækker hele området:  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 161-169). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    3.992 beboere. 
 
 
LYSTRUP-ELSTED-ELEV-NYE:  
 
Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye dækker hele området: 
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 180-193). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    12.127 beboere. 
 
 
LISBJERG (omfatter også: Skejby, Terp og Kasted):  
 
Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd dækker hele området. 
Indbyggertal pr. 01.01.2020:   4.450 beboere. 

https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
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TRIGE-SPØRRING:  
 
Spørring Borgerforening og Trige-Ølsted Fællesråd dækker hele området.  
Samlet indbyggertal pr. 01.01.2020:  4.827 beboere (1.142 pers. i Spørring og 3.685 pers. i Trige-
Ølsted).  
 
 
HAARUP-MEJLBY (omfatter også: Todbjerg): 
 
Todbjerg-Haarup-Mejlby Fællesråd dækker hele området.  
Indbyggertal pr. 01.01.2020:  2.108 beboere.  
 
 
SABRO-BORUM:  
 
Sabro-Fårup Fællesråd og Borum-Lyngby Fællesråd dækker hele området.  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  

(Sabro-Fårup, se side 4-11 og Borum-Lyngby, se side 220-226). 
Samlet indbyggertal pr. 01.01.2020:  5.227 beboere (4.502 pers. i Sabro-Fårup og 725 pers. i 
Borum-Lyngby). 
 
 
HARLEV-FRAMLEV: 
 
Harlev Fællesråd dækker hele området.  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
Indbyggertal pr. 01.01.2020:  4.913 beboere. 
 
 
STAVTRUP-ORMSLEV (omfatter også: Åby og Ormslev Stationsby):  
Stavtrup Lokalråd og Ormslev og Omegns Borgerforening dækker hele området.  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(Stavtrup, se side 47-49 og Ormslev, se side 227-240).  
Samlet indbyggertal pr. 01.01.2020:  5.986 beboere (5.371 pers. i Stavtrup og 615 pers. i 
Ormslev).  
 
 
TRANBJERG: 
  
Tranbjerg Fællesråd dækker hele området:  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 104-109). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    9.848 beboere.  
MÅRSLET:  

 

https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
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Mårslet Fællesråd dækker hele området:  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 120-160). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    5.792 beboere. 
 
BEDER-MALLING (omfatter også Ajstrup):  
Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Fællesråd dækker hele området:  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 66-68). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    10.314 beboere. 
 
 
SOLBJERG (omfatter også: Astrup, Ask, Fastrup, Hvilsted, Onsted, Ravnholt, Tiset, Tulstrup, 
Kildegaardsvej og Ravnholt Skov):   
 
Solbjerg Fællesråd dækker hele området:  
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf  
(se side 50-65). - Indbyggertal pr. 01.01.2020:    6.112 beboere. 
 

 

https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf
https://www.aarhus.dk/media/27792/april2019_faellesraadenes_lokalsamfundsbeskrivelser.pdf

