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OPLANDSUDVALGET 

 

TEMAMØDE 2: infrastrukturen og byudvikling i forhold til oplandsbyer-

ne 

 

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 

Temamødets første del foreslås indledt med en bustur rundt i udvalgte op-

landsbyer – i en lejet bus med plads til ca. 50 deltagere. Der gives korte 

oplæg undervejs og gøres holdt ved konkrete eksempler.  

 

- Introduktion til hvordan forvaltningen arbejder med prioritering af in-

frastrukturprojekter (ved MTM) 

- Et eksempel på den gode dialog om infrastruktur i lokalsamfundet – 

og eksempler på ”faldgruberne” (fx en repr. fra et fællesråd) 

- Erfaringer fra projektet ”Mobilitet som en Service” (ved MTM) 

- Et indlæg om hvordan der kan arbejdes på at forbedre forholde-

ne/samtænke mulighederne: deling af mobilitet, bedre stiforbindelser 

mellem områder, etc (fra et lokalområde) 

- Et indlæg om byudvikling i oplandet (tilpasning af boligmasse til de-

mografien og tilpasning af infrastruktur ved lokal vækst i boligmas-

sen) 

Som afslutning på busturen indsamles deltagernes synspunkter gennem en 

faciliteret proces, gerne med tovholdere fra udvalget (nærmere proces skal 

afklares, afhængig af mulighederne i bussen). 

Blok 2: Møde i udvalget 

Udvalget afholder møde på en bestemt lokation i forlængelse af busturen. 

Her gennemføres en samlet drøftelse i udvalget på baggrund af spørgsmå-

lene i kommissoriet. 

 

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, fx i det sydlige 

opland til Aarhus (Beder/Malling/Mårslet-området), hvor der er mulighed for 

at besøge byer med og uden letbane. Det foreslås afholdt på en hverdagsaf-

ten og indebære forplejning til deltagerne, tilpasset det konkrete mødetids-

punkt. 
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