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Opsamling på teammøde i Oplandsudvalget om kommunikation i 

forhold til oplandsbyer 

 

D. 15.03.2021 var der temamøde om Kommunikation i forhold til Oplandsbyer, 

i Oplandsudvalget.  

 

Grundet COVID 19 var det ikke muligt at invitere borgere ind fysisk samt af-

holde mødet i Oplandet. Den første del af mødet blev afholdt online med del-

tagelse af borgere. Medlemmerne af Oplandsudvalget deltog fra Aarhus Råd-

hus under hele mødet.  

 

Programmet for dagen:  

 

Del 1: Kl. 16-17.45: Kommunikation i forhold til oplandsbyer 

 

▪ Velkomst ved Michael Jaap, som rammesatte mødet 

▪ Velkomst ved Formand for Oplandsudvalget, Annete Poulsen 

▪ Oplæg ved Terje Vammen om Kommunikationsundersøgelsen 

▪ Voxpop fra Oplandsbyer: Tranbjerg, Lystrup og Hjortshøj 

▪ Oplæg fra Lene Hartig Danielsen om digital borgerinddragelse 

▪ Oplæg ved Peter Vestergaard  

▪ Oplæg om Fællesråd ved Flemming Larsen 

▪ Peter From Jacobsen, redaktør på Vores Brabrand om mikromidler 

▪ Paneldebat med udvalgsmedlemmer samt spørgsmål fra borgere, der 

deltog digitalt 

 

Del 2: 17.30-19.00 (den lukket del - kun udvalgsmedlemmer) 

 

▪ 17:30 Pause med let aftensmad 

▪ 17:45: Den lukkede del af mødet blev facilitereret af Anne Vest fra 

Aarhus Kommune, Center for Innovation. Her var der fokus og indle-

dende drøftelse af anbefalingerne inden for temaet demokrati og kom-

munikation. 

 

  

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 

Borgerservice og Biblioteker 

Aarhus Kommune 

Borgerservice og Biblioteker. 

Fællessekretariatet 

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 93 52 97 58 

 

E-mail: 

borgerserviceogbiblioteker@aar-

hus.dk 

Direkte e-mail: 

hbjma@aarhus.dk 

www.aakb.dk 

 

Sagsbehandler: 

Marianne Bjerg Hansen 
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Del 1: Opsamling fra 1 del af mødet 

 

Oplæg fra Terje Vammen 

Terje Vammen fra Silverbullet fremlagde resultater fra kommunikationsunder-

søgelsen. Den fulde rapport ligger på Oplandsudvalgets hjemmeside: 

https://oplandsudvalget.aarhus.dk/ 

  

• 6000 der har svaret. Det er en stor undersøgelse. Alle 13 af de områ-

der, der har placeret sig som Oplandet har svaret. 

• Gennemført via eboks.  

. 

Der var herefter en drøftelse af resultaterne blandt udvalgsmedlemmerne. 

 

Oplæg om borgerinddragelse ved Lene Hartig Danielsen, Chef for Bor-

gerservice.  

• Fortalte om erfaringer med brugerinddragelse 

• Sammen om Aarhus og høringsportalen.  

• Borgerbudgetter/Deltagerbudgetter i Tranbjerg – bestemme hvordan 

pengene skal prioriteres. Borgerne kommer på banen. 

 

Oplæg: Flemming Larsen 

• om Fællesrådets rolle 

• Man kan selvfølgelig diskutere, hvad fællesrådets opgave er.  

 

Oplæg/ Peter Vestergaard: 

• Oplandet var et stort satsningsområde. Læsertallene viste, at dem 

der bor i Beder ikke er interesseret i at få nyheder/information om 

Hjortshøj.  

• Den grønne ring. Man er nødt til at tænke i nye kanaler og nye digitale 

kanaler.  

 

Oplæg: Mit Brabrand.  

• Godt engagement. 

https://oplandsudvalget.aarhus.dk/
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• Bruger Facebook, men nyheder når aldrig frem. Der er bestemt en 

overfladiskhed i samfundet.  

• Selv at være opsøgende. 

 

Oplæg ved Jan Schouby 

• Der skal ske noget mere. Det skal være vigtigt for andre end dem, der 

bor i Tranbjerg.  

• Vi vil lade inspirere og ansætte 14 nye medarbejdere, som skal ud i 

nogle af forstandsbyer. God lokal journalistik. Det skal ikke nødven-

digvis udkomme i Aarhus Stiftstidende. I starten måske 5 mand. Hvis 

det virker, så er det en fremtidsmodel. Sammenhængskræft i de om-

råder.  

 

Der var en løbende drøftelse af de forskellige oplæg mellem Oplandsudvalgs-

medlemmerne. Borgerne, som deltog online, havde også mulighed for at stille 

spørgsmål undervejs.  
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2. del af temamødet: Den lukkede del.  

 

I 2. del af mødet deltog kun medlemmer af Oplandsudvalget.  

 

Anne Vest fra CFIA (Center for Innovation, ITK Aarhus Kommune) faciliterede 

mødet.  

 

Først skrev hvert medlem ned i 5 min. 

 

Efterfølgende blev der to og to drøftet de 3-5 vigtigste og mest relevante in-

puts, som der vil tages med videre.  

 

Herefter var der drøftelser i grupper, hvor der skulle drøftes: 

 

På baggrund af brugerundersøgelsens resultater og det du har set og hørt i 

dag fra lokalsamfundene, hvad er de 5 vigtigste indsigter du har bemærket og 

finder relevante at tage med videre? 

 

Gruppe 1 Steen B. 

Andersen 

Mette  

Skautrup 

Marianne 

Levinsen 

Gert 

Bjerregaard 

Michael Jaap 

Gruppe 2 Anette  

Poulsen 

Almaz  

Mengesha 

Flemming  

Larsen 

Peter  

Vestergaard 

Kirsten  

Jørgensen 

 

De væsentligste pointer fra de to grupper er samlet i punktform nedenfor: 

 

 

Gruppe 1: 

- Fælles digital platform: Et sted hvor man frit kan kommunikere, både 

fri og objekt kommunikation, synlige kanaler ind til politikerne. Det er 

både at løse intern kommunikation – og kommunikation indefra og ud.  

- Vi har brug for ny mødesteder. Multihus – de nye mødesteder. Lokale 

fællesskaber for mange nye borger. Mere spontant der kan opstå.  

- Lav nogle borgerbudgetter: Få midler ud lokalt. Lokale beslutnings-

proces. Man får nogle penge, man selv kan være med til at bestemme 
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over. Prøve at indkredse – det er motivationen lokalt, vi går efter. Det 

hænger sammen med penge, tror vi. Der kan være mange små dele 

med mindre dele.  

 

Gruppe 2: 

- Digitale infoskærme: Byrumskommunikation med lokale nyheder. Op-

landsbyerne - det er dem der gerne vil kommunikere internt. Det affø-

der også nogle andre ting, som: hvem vedligeholder? Hvem lægger 

på? Informationer? Der er mange interessenter ind i det. Noget fast? 

Noget kontinuitet? Få samlet de rigtig ting de rigtige steder. Det kan 

ikke bare være Fællesråd. Nogen der ved noget om det.  

- Understøttelse af den lokale: Rejsekonsulent. Være med til at under-

støtte, lave skabeloner, økonomisk understøtte. Vi bliver nødt til at 

have penge ud.  

- Vi har konstateret, at oplandsbyerne er forskellige. Derfor skal løsnin-

ger være ud fra de lokale behov. Som vil løse lige præcis det der er 

brug for lokalt. Nogen har biblioteker andre har ikke. En opmærksom-

hed, som skal med videre. One size does not fits all 

 

 

Efterfølgende i plenum blev der bl.a. drøftet 

 

- Overvejelse om at bruge andre ord/retorik omkring ’Opland’/oplands-

byer. Den grønne ring har en anden klang. F.eks. Det grønne opland.  

- Mere synlighed omkring Fællesrådet  

- Ikke låse os fast på en løsning omkring information/formidling. Noget 

der kan ændres. Et digitalt mødested.  

- Kommunikationsformer skal være fleksible. Byerne er forskellige, så 

det skal tilpasses den enkelte by/opland.  

- Flere digitale borgermøder?  

- En fælles digital platform. Den første planform, man møder. De infor-

mationer, der ligger der er valide. Via den platform kan man få adgang 

til mere.  
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- Få folk interesseret i det gennem borgerbudgetter/deltagerbudgetter. 

Fokus på noget der engagerer borgere. Man vil gerne have indfly-

delse.  

- Fællesråd, biblioteker mv. Det, vi allerede har, skal være med.  

- Der er brug for at få defineret, hvad Fællesrådets opgave er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


