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Opsamling på Temamøde i Oplandsudvalget med deltagelse af repræ-

sentanter fra fællesrådene 

 

Repræsentanter fra fællesrådene i Aarhus Kommunes Opland var torsdag d. 

20. februar inviteret til en fælles drøftelse med Oplandsudvalget om hvordan 

man kan styrke koblingen mellem fællesrådene og kommunen. Mødet blev 

afholdt på Lokalcenter Næshøj i Harlev. Efter fællesmødet afholdt Oplands-

udvalget ordinært møde.  

 

Programmet for dagen var  

 

DEL 1: Kl. 16-18: Fællesmøde mellem Oplandsudvalg og Fællesråd 

16:00-16:10: Ango Winther bød velkommen og rammesatte mødet 

16:10-16:30: Inspirationsoplæg i plenum om de gode cases og læring af 

dem 
- Helhedsplanlægning for Mårslet. Hvad gjorde vi, hvordan lykkedes 

det, hvad lærte vi?  

o Ved Finn Larsen 

- Rekruttering af unge kræfter til fællesråd i Harlev. Hvad gjorde vi, 

hvordan lykkedes det, hvad lærte vi?  

o Ved Merethe Jelsbak Raundahl  

16:30-17:15: Drøftelser i grupper  

17:15-17:30: Opsamling i plenum.  

Kl. 17:30-18: Let aftensmad, netværk og uformel dialog 

 

DEL 2: Kl. 18-19: Møde i Oplandsudvalget (lukket for eksterne) 

 

Opsamling på de1 1:  

 

Deltagerne blev inddelt i 5 grupper. Grupperne var:  

 

Gruppe 1  

Ango Winther Formand Oplandsudvalget (S) 
Heidi Hjort Thuesen Eksternt medlem Oplandsudvalget, Partner og forretningsområde-

chef for Arkitema Urban 

Aase Pedersen Skødstrup Fællesråd (bordformand) 

Jørgen F. Bak Fællesrådet for Beder, Malling, Ajstrup 

Finn Agger Ormslev og Omegns Borgerforening 

Bjarne S. Bendtsen Hjortshøj Landsbyforum 

Kristian Harbo Jeppesen Referent 

  

Gruppe 2  

Gert Bjerregaard Politisk medlem af Oplandsudvalget (V) 

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 
Sekretariatet 
Aarhus Kommune 

Sekretariatet 
Rådhuset 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 23 81 
Direkte telefon: 89 40 23 85 
 
E-mail: 
post@mkb.aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
krhj@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Kristian Harbo Jeppesen 
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Marianne Levinsen Eksternt medlem Oplandsudvalget, Forskningschef ved Center for 
fremtidsforskning 

Karen Woer Hjortshøj Landsbyforum (bordformand) 

Børge Terkelsen Fællesrådet for Beder, Malling, Ajstrup 

Poul-Erik Tindbæk Stavtrup Lokalråd 

Maibritt Møller Referent 

  

Gruppe 3  

Almaz Mengesha (Afbud) Politisk medlem af Oplandsudvalget (V) 

Simon Axø Eksternt medlem Oplandsudvalget, Forstander Testrup Højskole 

Ib Jensen Sabro-Fårup Fællesråd (bordformand) 

Merethe Raundahl Harlev Fællesråd 

Gert E. Aarslev Stavtrup Lokalråd 

Arne Pedersen Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye 

Hanne Storvang Referent 

  

Gruppe 4  

Anette Poulsen Politisk medlem af Oplandsudvalget (S) 
Peter Vestergaard Eksternt medlem Oplandsudvalget, Kommunikationsrådgiver og 

forfatter. 

Jørgen Andersen Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye (bordformand) 

Finn Larsen Mårslet Fællesråd 

Peter Koberg Trige-Ølsted Fællesråd 

Jette Bøjesen Referent 

  

Gruppe 5  

Mette Skautrup Politisk medlem af Oplandsudvalget (K) 
Flemming Larsen Eksternt medlem Oplandsudvalget, Medlem af Lystrup-Elsted-

Elev-Nye Fællesråd 

Brian Jonassen Solbjerg Fællesråd (bordformand) 

Jørgen Halle Tranbjerg Fællesråd 

Steen Edeling Trige-Ølsted Fællesråd 

Michael Jaap Referent 

 

Hver gruppe blev ansvaret for at diskutere og besvare ét af nedenstående 

spørgsmål fra Oplandsudvalgets kommissorie: 

 

1. Hvordan sikrer vi, at fællesrådene i oplandet bliver mere repræ-

sentative, bl.a. i forhold til rekruttering af unge? 

2. Hvordan synliggør vi de gode historier om, hvordan oplandsom-

råder med velfungerende fællesråd opnår resultater? 
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3. Hvordan kan vi eventuelt styrke byrådets og/eller udvalgenes di-

alog med fællesrådene i forbindelse med de ordinære politiske 

møder på rådhuset og hvordan kan det komme oplandet til 

gavn? 

4. Hvordan kan byrådet og/eller udvalgene eventuelt rykke ud i op-

landet og være synlige – i samarbejde med fællesrådene? (fx 

”politiske træffetider”, byrådsmøder eller udvalgsmøder halv- el-

ler helårligt i udvalgte oplandsbyer) 

5. Hvordan kan fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser eventuelt 

bringes mere i spil i byrådets og udvalgenes arbejde? 

 

Efter drøftelserne i grupperne blev der samlet op i plenum. De væsentligste 

pointer er sammenfattet i punktform under hvert spørgsmål. 

 

Spørgsmål 1: Hvordan sikrer vi, at fællesrådene i oplandet bliver mere re-

præsentative, bl.a. i forhold til rekruttering af unge? 

- Rekruttering er en udfordring, især i forhold til unge.  

- Forsøg gerne samarbejde med skoler. 

- Rekrutter i forbindelse med konkrete sager.  

- Synliggør gerne fællesrådenes arbejde og værdi i lokalsamfundet, 

så man kan se at det nytter at engagere sig. Fx med konkrete pla-

ner, dagsordener og referater på infotavler (også relevant for 

spørgsmål 2). 

- Engagement for byrådspolitikerne er vigtigt, så man lokalt kan se at 

fællesrådenes arbejde tages alvorligt 

- .    

Spørgsmål 2: Hvordan synliggør vi de gode historier om, hvordan oplands-

områder med velfungerende fællesråd opnår resultater? 

- Forsøg med infotavler på centrale steder i oplandet kan bidrage til at 

informere om fællesrådenes arbejde 

- Fællesmøder, hvor fællesrådene kan udveksle erfaringer fungerer 

godt. Fælles temadag/møder kan være en mulighed. 

- Synlighed på flere platforme. Medlemsblad, hjemmeside og sociale 

medier er alle vigtige, men kan ikke stå alene hver for sig.  

 

Spørgsmål 3: Hvordan kan vi eventuelt styrke byrådets og/eller udvalgenes 

dialog med fællesrådene i forbindelse med de ordinære politiske møder på 

rådhuset og hvordan kan det komme oplandet til gavn? 

- Konkret involvering i sager med indflydelse 

- Direkte relationer til politikere (eks. Politiske kontaktpersoner) 

- Inviter til møder i lokalområderne 

- Foretræder for Teknisk Udvalg 

- Skriftlige bidrag 

- Fællesrådene kan spille ind med lokale vinkler i problemstillinger 
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Spørgsmål 4: Hvordan kan byrådet og/eller udvalgene eventuelt rykke ud i 

oplandet og være synlige – i samarbejde med fællesrådene? (fx ”politiske 

træffetider”, byrådsmøder eller udvalgsmøder halv- eller helårligt i udvalgte 

oplandsbyer) 

 

- ikke meningsfyldt (pga. lange dagsordener og megen teknik) at 

rykke byrådsmøder ud af rådhuset og ud i oplandsbyerne. Byråds-

møder hører til på rådhuset. 

- synliggøre byrådets arbejde og koblingen mellem det politiske ni-

veau og fællesråd i lokalområderne ved at afholde udvalgsmøder 

(eks. teknisk udvalg) i oplandsbyer/lokalområder, hvor fællesrådene 

faciliterer møderne (lokale, forplejning, invitation til borgerne, dags-

orden?), med en offentlig og en lukket del.  

- Gerne offentlig ’træffetid’ med rådmænd i oplandsbyer, samt tema-

møder om aktuelle sager i oplandsbyer/lokalområderne med delta-

gelse af politikere (og embedsmænd). 

- Der skal gøres opmærksom på den let tilgængelige liste over kon-

taktpersoner internt i kommunen, der ligger på Aarhus Kommunes 

hjemmeside (under ’fællesråd’)  

 

Spørgsmål 5: Hvordan kan fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser even-

tuelt bringes mere i spil i byrådets og udvalgenes arbejde? 

 

- Beskrivelserne skal tages alvorligt 

- Lokalsamfundsbeskrivelser skal indtænkes og inddrages tidligere.  

- Det kunne være et punkt i indstillingsskabelonen. 

- Der skal være en dialog med kommunen om beskrivelserne.  

- Beskrivelserne skal være dynamiske.  

 
Afslutningsvis tilbød Ango, at medlemmer af Oplandsudvalget kan mødes 
med fællesrådene igen inden anbefalingerne skal vedtages. Ligeledes blev 
fællesrådene opfordret til fortsat at bidrage ind i udvalgets arbejde.  

 

Referat fra oplandsudvalgets møde (del 2) 

 

Opsamling på fællesmødet med fællesrådene 

Der var enighed i udvalget om at det havde været et godt og konstruktivt 

møde med mange gode drøftelser. Der var en opmærksomhed på at det 

skal komme noget konkret ud af anbefalingerne.  

 

Der var en fælles oplevelse af at der efterspørges en direkte vej ind i kom-

munen for fællesrådede. Det giver anledning til at undersøge om den eksi-

sterende ordning med kontaktpersoner i kommunen er kommunikeret til-

strækkeligt ud til fællesrådene og om den kan optimeres.  
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På baggrund af drøftelserne fra mødet samt yderligere inputs i den kom-

mende proces udarbejdes der et oplæg med anbefalingerne i forhold til mø-

dets emne, som udvalget kan drøfte senere (bl.a. sammen med fællesrå-

dene). 


