
Mere åbenhed om fællesrådets arbejde. 
 
Forslag til vedtagelse på Mårslet Fællesråds repræsentantskabsmøde i februar 2023. 
 
Aarhus Kommune betragter Mårslet Fællesråd som repræsentant for borgerne i 8320-området. For at 
Fællesrådet kan leve op til denne rolle, er det afgørende at borgerne er velorienterede om Fællesrådets 
arbejde og beslutninger, således at borgerne på et oplyst grundlag har mulighed for at diskutere og tage 
stilling til hvad der sker i Fællesrådet. 
Derfor skal Forretningsudvalget (FU) prioritere information om sit arbejde højt. 
Konkret beslutter Repræsentantskabet at FU som minimum skal følge disse fem punkter: 
1. FU skal sørge for at der i hvert nummer af Mårslet-Bladet bliver orienteret om en eller flere sager som 

FU aktuelt arbejder med. 
2. Referater fra FU møder skal lægges på Fællesrådets hjemmeside senest to uger efter mødets 

afholdelse. Samtidig skal der laves opslag med link til referatet på Fællesrådets Facebook-side samt i 
Facebook-gruppen Opslagstavle for Mårslet og Omegn. Det samme gælder for andre nyheder på 
Fællesrådets hjemmeside. 

3. Referaterne skal være udførlige, så indholdet er forståeligt for den almene befolkning. Desuden skal 
det af referaterne fremgå hvilke FU-medlemmer der har deltaget i mødet og hvornår næste møde 
holdes. 

4. Henvendelser til medlemmer af FU skal besvares senest efter fem dage, i det mindste med en 
bekræftelse af at henvendelsen er modtaget og oplysning om hvordan den vil blive behandlet. I 
ferieperioder tælles de fem dage først fra feriens afslutning. 

5. Enkeltmedlemmer af Fællesrådet (som defineret i vedtægternes § 3, stk. 3) skal modtage samme 
informationer fra FU som medlemsgrupper får. 

 
 
Begrundelse: 
Fællesrådets opgave med at varetage lokalsamfundets interesser over for kommunen bliver fremover 
endnu vigtigere i og med at Aarhus Byråd aktuelt behandler et forslag til ”Ny Aarhusmodel for 
borgerinddragelse”. I dette forslag betones fællesrådenes rolle som bindeled mellem lokalsamfundene og 
kommunens politikere og embedsværk. 
For at Mårslet Fællesråd kan optræde seriøst som talerør for 8320-området, er det afgørende at der er et 
aktivt lokalt demokrati. Alle der ønsker at følge med i og diskutere FU’s arbejde skal have mulighed for det, 
ellers bliver FU – og dermed Fællesrådet – en lukket gruppe uden legitimitet som talerør for 
lokalsamfundet. 
Derfor må FU prioritere sit arbejde med kommunikation højere end det er set de seneste år.  
Nedprioriteringen af kommunikationen er blandt andet kommet til udtryk ved at FU kun sporadisk har 
informeret om sit arbejde i Mårslet-Bladet, referater fra FU-møder er ofte skrevet så kortfattede at 
udenforstående har svært ved at forstå indholdet, de fleste referater er først kommet på maarslet.nu flere 
uger eller måneder efter mødets afholdelse, og der er ikke gjort noget for at gøre borgerne opmærksomme 
på nye referater. Endvidere er der set eksempler på at henvendelser til medlemmer af FU enten slet ikke er 
blevet besvaret eller først er blevet det efter flere rykkere. 
Kort sagt er der af hensyn til lokalsamfundet og det nære demokrati behov for at FU giver sin 
kommunikation højere prioritet. 
 
Per Henrik Hansen, enkeltmedlem af Mårslet Fællesråd 


