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Oplandsudvalget 

 

TEMAMØDE 3: kultur-/fritidstilbud og - behov i oplandsbyerne 

 

Det foreslås, at Oplandsudvalget i overensstemmelse med udkastet til kom-

missoriet og som led i behandlingen af temaet kulturtilbud og -behov under-

søger, hvad der kendetegner et velfungerende kulturliv, og hvad dette bety-

der for oplandsområderne, set i et borgerperspektiv.  

 

Der arbejdes med en bred definition af kulturtilbud. Således kan kulturinstitu-

tioner, biblioteker, sport og fritidstilbud, naturoplevelser mv. (eks. centreret 

omkring lokalcentre, lokalbiblioteker, kulturhuse, idrætsfaciliteter, folkeskoler 

mm.) betragtes som kulturtilbud.  

 

Undersøgelserne vil danne grundlag for tilrettelæggelsen af selve udvalgs-

mødet, som forventes afholdt i april 2020. Da der lægges op til en væsentlig 

borgerinddragelsesproces ude i oplandet i forbindelse med undersøgel-

serne, foreslås det, at udvalgsmødet afholdes i Fjordsgade Forenings- og 

Fritidshus.  

 

Der tages afsæt i to lokalområder for undersøgelsen (Tranbjerg og Hjortshøj 

foreslås), og viden fra undersøgelsen vil indgå i udvalgets videre arbejde og 

kan danne grundlag for dets anbefalinger til byrådet. 

 

 

I forbindelse med temaet undersøges (jf. Oplandsudvalgets Kommisorium): 
- Hvad kendetegner et velfungerende kulturliv i oplandsbyerne, hvad 

betyder kultur for borgerne i oplandsbyerne og deres udvikling? 

- Hvilke typer af kulturtilbud efterspørger borgerne i oplandet? 

- Hvordan understøtter kommunen bedst kulturtilbuddene   

Undersøgelsen skal danne grundlag for konkrete anbefalinger til byrådet om:  

- Hvordan kan kulturtilbud bidrage til at gøre det attraktivt at bo i op-

landet? 

- Hvordan kan AAK bedst understøtte kulturtilbud i oplandet? 

- Hvordan kan best practice udbredes mellem oplandsbyerne? 

- Hvordan udnytter man bedst de kommunale faciliteter? 

- Hvordan understøtter man de lokale ildsjæle? 

 

Oplandsområder – Tranbjerg og Hjortshøj 

Det foreslås at der udvælges to oplandsområder for undersøgelsen, nær-

mere bestemt: 

• Tranbjerg 

• Hjortshøj  
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De to lokalområder er valgt fordi de repræsenterer forskellige problemstillin-

ger.  

 

Tranbjerg er et af de største oplandsområder befolkningsmæssigt med 

mange børnefamilier og ældre. Tranbjerg er desuden et udviklingsområde 

for BoB politikken, hvor der i 2020 skal arbejdes med ”Fremtidens bibliotek/ 

Medborgercenter” i en fælles proces med borgere og lokale partnere. Op-

landsudvalgets besøg og undersøgelse vil være et naturligt supplement til 

denne udviklingsproces.  

 

Hjortshøj er et eksempel på et meget velfungerende mindre lokalsamfund 

med et rigt og velfungerende kultur- og fritidsliv, som vil kunne give god in-

spiration til udvalgets anbefalinger til byrådet. 

 

MKB anbefaler, at undersøgelsen tilrettelægges i tæt dialog med de to op-

landsområder, og tilgangen forventes at variere fra område til område. For 

begge områder laves en interessentanalyse og relevante aktører inddrages i 

tilrettelæggelsen.  

 

Selve undersøgelsen foregår som et indledende besøg i hvert oplandsom-

råde med deltagelse af min. 3-4 medlemmer af oplandsudvalget. Her vil lo-

kale aktører kunne komme med deres input. Efterfølgende afholdes et op-

samlende møde i det samlede oplandsudvalg, hvor input drøftes og anbefa-

lingerne formuleres. Relevante aktører fra de to lokalområder kan inviteres til 

dette møde.   

 

Proces: 

1. Indsamling af viden om lokalområdet og lokale interessenter 

2. Dialog med lokale aktører  

3. Forudgående formidling og mulighed for at komme med input på di-

gitale og fysiske platforme i lokalområdet (Fx FB, plancher, borgerte-

lefon og opslagstavler lokalt) 

4. Oplandsudvalget (eller dele heraf, dog min. 3-4 rep.) besøger lokal-

området. Besøgets form og indhold tilrettelægges i samarbejde med 

lokale aktører og interessenter. 

5. Erfaringer samles og drøftes i hele oplandsudvalget på fælles tema-

møde (evt. med besøg af 1 repræsentant fra hvert oplandsområde) 

og anbefalinger for dette tema fastlægges. Mødet foreslås afholdt på 

lettilgængelig placering – Fjordsgade Forenings- og Fritidshus. 

 
Tidspunkt for de to besøg og opsamlingsmøde i udvalget: April 2020 
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Indstilling 

Det indstilles at: 

1. Hjortshøj og Tranbjerg udvælges som lokalområder for undersøgel-

sen 

2. Der afvikles to besøg (et i hvert oplandsområde) og ét fælles møde i 

oplandsudvalget 

3. Oplandsudvalget deltager i besøg i lokalområderne. Der udpeges 

min. 3-4 repræsentanter til deltagelse i hvert besøg. 

4. Oplandsudvalgets fælles temamøde afholdes i Fjordsgade For-

enings- og Fritidshus med besøg af rep. fra de to lokalområder. 

 

Baggrund om de to oplandsområder og processen 

 

Tranbjerg 

Tranbjerg er et af de store oplandsområder med 8400 indbyggere og et rela-

tivt stort areal. Det er et lokalområde med primært lav bebyggelse (parceller 

mv.) og områdets faciliteter (idræt, indkøb, skole) er spredt over hele områ-

det. Ifølge fællesrådets lokalsamfundsbeskrivelse betyder dette, at området 

mangler et naturligt samlingssted. Befolkningssammensætningen er primært 

børnefamilier (20% u. 18 år, 50% på 30-66 år) og seniorer 67+ udgør næ-

sten 20%.  

Tranbjerg er et udviklingsområde for BoB politikken, hvor der skal arbejdes 

med ”Fremtidens bibliotek/ Medborgercenter”. I samskabelse med borgere 

og lokale partnere udvikles i 2020 et eksperimentarium for nye former for 

inddragelse, faciliteter, samskabelse mv. Besøget fra oplandsudvalget kan 

blive en forløber for denne proces og bør samtænkes hermed, så borgerne 

oplever et sammenhængende og helhedsorienteret møde med kommunen. 

 

Hjortshøj 

Hjortshøj er et eksempel på et meget velfungerende og ressourcestærkt, 

mindre lokalområde med mange engagerede og aktive borgere og et rigt fri-

tidsliv (ca. 3500 indb.). Hjortshøj har bl.a. et meget aktivt fællesråd ”Lands-

byforum”, et aktivt foreningsliv, der bl.a. arbejder for etablering af et multihus 

med fritids- og kulturaktiviteter. Også her er hovedvægten af befolkningen 

børnefamilier og (0-18 år: 28%, 30-66 år: 49%), mens der kun er hhv 9% 

unge og 15% over 67 år.) 

Der blev i nov. 2018 og april 2019 afholdt borgermøder på Landsbyforums 

initiativ vedr. Hjortshøjs udvikling fremadrettet – både mht byudvikling, infra-

struktur og samlingssteder. Hjortshøj forventes således at være lidt på for-

kant, ligesom de mange gode eksempler på et stærkt kultur- og fritidsliv kan 

give inspiration og ideer til oplandsudvalgets anbefalinger. 

 

Overvejelser vedr. form og indhold i de 2 undersøgelser/ besøg 
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Det er vigtigt, at lokale repræsentanter (eks. Fællesråd) inddrages i tilrette-

læggelsen af processen, dens struktur og indhold. Dvs. der er behov for en 

indledende dialog før temarrangementer kan planlægges. De 2 områder er 

meget forskellige og det ville være hensigtsmæssigt at afprøve to forskellige 

tilgange. 

 

Eksempelvis kunne arrangementet i Hjortshøj mere have karakter af ekskur-

sion/ studietur i området, hvor lokale ildsjæle viser frem og fortæller om de-

res aktiviteter og drømme, samt hvad der gør Hjortshøj til et godt sted at bo, 

og hvad man ønsker mere af. Målet er at samle indtryk og input. 

 

I Tranbjerg kunne det fx give mening at arbejde med en mere traditionel bor-

gerproces, hvor der skabes ideer og knyttes bånd og samarbejdsrelationer 

på tværs, som også kan bruges i en videre proces om medborgercenter. 


