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Oplæg til overvejelser om anbefalinger og mødeafvikling 

 

Det indstilles at Oplandsudvalget  

- drøfter forventninger til formen for udvalgets anbefalinger  

- drøfter forventninger til mødeafviklingen 

- drøfter og godkender oplæggene til de 4 temamøder 

- drøfter ønsker til baggrundsmateriale 

Baggrund 

For at sikre en god mødeafvikling og et godt slutprodukt i form af 

implementerbare anbefalinger til Byrådet anbefales det at der foretages en 

forventningsafstemning blandt Oplandsudvalgets medlemmer i forhold til 

hvordan udvalget ønsker at arbejde.  

Anbefalinger 

Oplandsudvalget skal afslutte sit arbejde med at afgive en række 

implementerbare anbefalinger til Byrådet. Anbefalingerne fremsendes via en 

indstilling af rådmanden for Kultur og Borgerservice til Byrådet. Rådmanden 

kan ikke ændre i anbefalingerne, men må gerne forholde sig til dem i 

indstillingen.  

Anbefalinger kan være af forskellige karakter.  

- Anbefalinger til initiativer der skal findes finansiering til 

Udvalget kan godt anbefale at Aarhus Kommune igangsætter 

konkrete initiativer der kræver finansiering. I så fald kan 

anbefalingerne bæres ind i budgetforhandlingerne (september 

2020). 

- Anbefalinger der ikke kræver finansiering 

Denne type anbefalinger kan tage mange former. Eksempelvis kan 

der afgives anbefalinger til yderligere undersøgelser eller til hvordan 

kommunen arbejder jf. vedtagne strategier og politikker.  

Tilrettelæggelse af møder 

Der er ingen faste krav til mødeafviklingen. Møderne kan afvikles som 

almindelige ordinære udvalgsmøder, hvor alle medlemmer i fællesskab 

drøfter en dagsorden. Udvalget kan også helt eller delvist afvige herfra og 

afvikle møder på anden vis, fx med workshops eller drøftelser i mindre 

grupper. Dertil er der mulighed for på ad hoc basis at invitere eksterne 

gæster med på møder. Det kan eksempelvis være i form af eksperter eller 

interessenter der er relevante i forhold til det tema som udvalget skal drøfte.  
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Der er udarbejdet forslag til hvordan de enkelte temamøder skal afvikles. 

Der er ikke lagt et fast format ned over møderne, men der er taget 

udgangspunkt i at der i forbindelse med møderne skal være mulighed for en 

inddragelse af borgere og/eller interessenter ligesom møderne i 

udgangspunktet foreslås afholdt ude i oplandet. Det vil altså sige at der til 

hvert møde er en offentlig seance, hvor udvalget fx kan møde borgere. 

Herudover er der det officielle udvalgsmøde, som i udgangspunktet ikke er 

offentligt. Udvalgsmødet er i udgangspunktet 2 timer, mens den offentlige 

del formentlig vil variere mere i længde. Dermed forventes det, at der til 

hvert af møderne skal afsættes 3-4 timer i alt.   

Ønsker til informationer og baggrundsmateriale 

Da udvalgets emneområde spænder meget vidt, er der af hensyn til 

overskueligheden ikke vedlagt en større mængde baggrundsmateriale til det 

konstituerende møde. Op til hvert af de 4 temamøder vil der sammen med 

dagsordenerne blive fremsendt relevant baggrundsmateriale. Det foreslås at 

udvalget herudover drøfter hvilke ønsker der er til både generelt og 

temaspecifikt baggrundsmateriale. Der kan fremsendes notater og rapporter 

mv, men der er også mulighed for at udvalgsmedlemmerne kan få en 

personlig introduktion til relevante fagområder, hvis det ønskes. Hertil 

opfordres medlemmerne til at kontakte kontorchef Maibritt Møller såfremt der 

undervejs er ønsker eller spørgsmål.   


