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Borgerinddragelsen og Fællesrådene i fremtiden 

Fællesrådene i Aarhus Kommune er lokalt forankrede talerør for lokalområder i 
kommunen. Samarbejdet med kommunen er beskrevet i Samarbejdsaftalen, der bygger 
på Aarhusmodellen for borgerinddragelse. Og i den forgangne byrådsperiode har der 
blandt andet været arbejdet med borgerinddragelse i Handletanken for Lokalt 
Demokrati og i Oplandsudvalget. 
 
Det fremsatte forslag fra seks partier om en ny Aarhus-model for borgerinddragelse 
indeholder mange konstruktive overvejelser, der peger frem mod en egentlig 
ibrugtagning af ideerne i Aarhus-Kompasset. Vi tænker her blandt andet på tidspunkt for 
inddragelse, inddragelsens karakter og helhedsplanlægning. En klar bevægelse i denne 
retning vil være med til at løse nogle af de problemer, der i de senere år har udfoldet 
sig på især plan- og byggeområdet. Men ændringerne vil kunne anvendes også på andre 
magistratsområder. 
 
På ét område finder vi imidlertid, at forslaget potentielt åbner for en helt anden 
udvikling i borgerinddragelsen. Det hedder således:  
 

”Der skal undersøges fordele, ulemper, muligheder og faldgruber ved mere 
professionelle fællesråd. Hertil kan der drages inspiration fra Københavns 
Kommune, hvor de enkelte fællesråd består af flere offentlige 
institutioner, der sammen er med til at løfte kommunikationen til 
borgerne.” 
 

En sådan mulig ændring af fællesrådenes status er bekymrende. Det er vigtigt, at 
fællesrådene er lokalt forankrede, og at de organiseres på en måde, som bedst matcher 
behov og muligheder i det enkelte lokalsamfund. Det betyder naturligvis, at 
sammensætningen af repræsentationen og opgaverne kan variere fra lokalområde til 
lokalområde. Men det vil netop afspejle den forskellighed, der er i Aarhus kommune, og 
sandsynligvis også give en bedre lokal opbakning til fællesrådenes aktiviteter. Kun på 
den måde kan fællesrådene være en seriøs repræsentant for opfattelser og holdninger i 
lokalsamfundet. 
 
Fællesrådenes styrke ligger i, at de kan samarbejde med forskellige forvaltninger i 
kommunen om vurdering og løsning af problemer i det enkelte lokalområde samtidig 
med, at de både fremstår og reelt er uafhængige af forvaltningen og Byrådet. Dette er 
en livsnerve, som risikerer væsentlig svækkelse, hvis fællesrådenes fremtid bliver 
påvirket af modellen for lokalrådene i Københavns Kommune. Administrativt er disse 
lokalråd underlagt Rådhuset, og politisk er de et rum for lokalpolitiske ambitioner. 
 
Med dette forbehold deltager Trøjborg Fællesråd gerne i den kommende drøftelse af 
borgerinddragelse og Samarbejdsaftale. 
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