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OPLANDSUDVALGET 

 

TEMAMØDE 1: Tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

 

Med afsæt i udkastet til kommissorium foreslås det, at der arbejdes videre 

med følgende overordnede ramme for temamødet: 

 

Blok 1:  Dialog mellem udvalg og eksterne 

Det foreslås, at de eksterne afgrænses til repræsentanter fra fællesråd i 

oplandet (fx 2 repræsentanter pr fællesråd, sandsynligvis formand og et 

bestyrelsesmedlem).  

 

Mødets første del foreslås at handle de gode cases og læring af dem 

- Et eksempel på helhedsplanlægning for et lokalområde i oplandet (fx 

Mårslet) – 5 min. 

- Et eksempel på rekruttering af unge kræfter til fællesråd i oplandet 

(fx Harlev) – 5 min. 

- Et eksempel på erfaringer med opstart af et nyt fællesråd i oplandet 

(fx Haarup-Mejlby) – 5. min 

- Evt et indlæg om den gode dialog med byrådet og forvaltningen. 

Medspil/modspil (fx Christiansbjerg Fællesråd) – 5 min. 

- Evt. indlæg om, hvordan byråd og udvalg i deres praksis kan bidra-

ge til en øget lokal repræsentation, opbakning og engagement i fæl-

lesrådenes arbejde 15 min. 

- Evt et indlæg om borgerinddragelse og samskabelse i oplandet (fra 

en helt ekstern part, fx Mols i Udvikling (https://molsiudvikling.dk/om-

mols-i-udvikling/) – 15 min.  

Efter oplæggene foreslås der dialog i grupper, med afsæt i spørgsmålene i 

kommissoriet. Grupperne organiseres med tovholdere fra udvalget. 

 

Blok 2: Møde i udvalget 

Tilbagemelding på gruppearbejdet og efterfølgende samlet drøftelse i udval-

get. 

 

Mødets konklusioner skal bidrage til, at der som slutprodukt af udvalgets 

arbejde kan leveres implementérbare anbefalinger. Afhængig af mødets 

udfald og eventuelle ønsker vil udkast til anbefalinger blive forelagt udvalget 

til kommentering før de endeligt bearbejdes og derpå besluttes i forbindelse 

med Oplandsudvalgets afsluttende møde medio 2020, jf. mødeplan. 

 

Praktisk og lokation 

Mødet foreslås afholdt over 3-4 timer i en af oplandsbyerne i den vestlige del 

af kommunen, fx i Harlev. Det foreslås afholdt på en hverdagsaften og inde-

bære forplejning til deltagerne, tilpasset det konkrete mødetidspunkt. 
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