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Hvad der skal til for at styrke oplandsbyerne?
Hjælp os med at kvali�cere noget af det, vi i Oplandsudvalget har set og hørt fra oplandsbyerne indtil nu.

ANVH 8. APR 2021, 13.43

FÆLLESRÅD

Behov for mere nærhed mellem byrådet, forvaltning og
fællesråd
Oplandsbyerne efterspørger mulighed for en tidligere, mere tillidsfuld og direkte dialog
med både byrådet og forvaltningerne.   

Der er brug for, at det kommer mere tydeligt frem, hvornår og i hvilket omfang
fællesrådene inddrages, samt synlighed omkring kommunens prioritering af forskellige
hensyn.  

Løsningsforslag bør i højere grad �ndes i fællesskab og ikke være afgrænset til det,
kommunen præsenterer og beder om input til i høringer.  

Nærheden ønskes styrket gennem en stigende synlighed og tilstedeværelse i
lokalsamfundet fra byrådet og kommunen, fx ved at fællesråd får mulighed for at facilitere
den åbne del af et udvalgsmøde.  

Byrådet bør tage stilling til, hvordan fællesrådene inddrages bedst muligt og bliver
lokalsamfundenes stemme.

Som det virker idag, er det i hvert fald nærmest som om at man først inddrager Fællesrådet, når
noget allerede er besluttet og der evt er begyndt at indløbe klager. ― ANONYM

Ja vigtigt med tidlig inddragelse, så man som fællesråd har mulighed for at påvirke og
kvali�cerere beslutninger i egen by/opland ― ANONYM

Jeg har som oplandsudvalgsmedlem påpeget, at det vil være en fordel med dirkte adgang til
politikere dvs. byrådspolitikere som var bindeled for Fællesrådet og man vidst at N.N. var ens

politiske kontakt. ― ANONYM
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Enig i ovenstående. Der mangler dialog på et meget tidligere tidspunkt, når man laver
planer/tiiltag osv. Fællesrådene kan derved være med til at skabe større forståelse i

lokalområderne og være med til at sikre at lokale forhold indgår i planerne. Vi oplever også at
pressen får planerne før vi får dem og vi ser dermed liiiidt dumme ud, når vi så bliver kontaktet
af pressen fx ved planerne om de nye udstykningern af knap 4.000 byggegrunde. Kortmaterialet

er helt sikker �ot, men i praksis ganske uanvendeligt til at se hvor man tænker grundene
placeret ― ANONYM

Tydeligt hvornår man kan komme med input til hvad... også i et mere udviklende perspektiv og
gerne med andre magistrater end Teknik og Miljø. ― ANONYM

Fællesrådenes repræsentativitet - svært med rekruttering af
nye og yngre borgere
Fællesrådenes virke og legitimitet skal være forankret i det lokalområde, der
repræsenteres. Det er en udfordring at rekruttere nye (særligt yngre) borgere til at
engagere sig i arbejdet – og særligt er det svært at tiltrække yngre borgere. Det er derfor
overvejende de samme personer, der er synlige og aktive. 

Der er brug for at tænke kreativt for at sikre repræsentativiteten og evt. med samarbejde
med skoler og idrætsforeninger samt øget synliggørelse på diverse medier.  

Fællesrådene kan tiltrække �ere, hvis de får mere ind�ydelse på kommunale
beslutningsprocesser og resultaterne bliver mere synlige. 

Kommunen har en opgave med at være mere opsøgende i lokalområderne, så �ere
kommer til orde. Det kan bl.a. ske ved bedre kommunikation.

Tænker helt klart også at hjælp med det digitale ( fx hjemmeside, SoMe etc) tli fællesrådene vil
være en stor hjælp. Det er jo ikke givet at man som frivillig besidder disse evner. ― ANONYM

Kommunikationen er klart en nødvendighed. Ellers lukker fællesrådets bestyrelses sig om sig
selv og spørger kun de kender i forvejen. ― ANONYM

Vigtigt at formidle, hvilke rolle fællesrådene har og hvordan man som borger kan henvende sig
og dermed gøre sin ind�ydelse gældende. Spørg borgere og mulige kandidater direkte og fortæl,

hvorfor man rigtig gerne vil, at de involvere sig i Fællesrådet. ― ANONYM

I oplandsbyerne er der masser af aktiviteter, men det kan være svært at �nde rundt i alle
informationerne der er i forskellige facebookgrupper og medier.

Ja, men kommunikationer foregår også på �ere forskellige platforme så det er svært med et
samlet overblik ― ANONYM

Retænkning af fællesrådenes rolle
Der er behov for at gentænke hvad det er vi vil bruge fællesrådene til. Hvad er det primære
mål. Det er meget forskellige tind de enkelte fællesråd arbejder med og det er meget
afhængigt af hvilke aktive personer der sidder i bestyrelserne.

Ja, men der vil også værenogen forskellig hed i hvad de kan bruges til i den form og
sammensætning de har i dag. Bredere sammensætning give �ere muligheder. ― ANONYM

Ditto i enstor kompleks forvaltning hvor borgere og fællesråd ønsker og behov går på
tværs vigtigt med administrativ koordinator, som kan hjælpe fællesråd igennem proces og
evt. kontakt og muligheder fra andre forvaltninger i Kommunen Marianne Levinsen dvs.
sikre en nemmere og enklere proces for det enkelte fællesråd 

Det er brug for enten forenkling eller lettere adgang til at blive guidet det rigtige sted hen
― ANONYM

Repræsentativitet er en udfordring for alle frivillige
organisationer - men penge og kort proces fra tanke til
handling på et projekt vil uden tvivl får �ere til at ønske at
deltage

Tidlig inddragelse på en ligeværdig måde. Ind�ydelse
gennem dialog - dialogen er det helt væsentlige.

Mere tydelig kommunikation om det man gerne vil have
fællesrådenes input til. Fx fremsendelse af materiale direkte
til fællesrådene i forbindelse med høringer
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Kommunikation i et forståeligt og klart sprog

Vigtig pointe - tidlig inddragelse vil være for en fordel for
såvel embedsværk og politkere - så kan det forklares, hvorfor
der pludselig er et vejbump eller en stor udstykning i byen

Årshjul for, hvornår inddragelsen skal ske for de enkelte
magistratsafdelinger.
Det vil også være løftestang for rekruttering, hvis der er synlighed om de projekter der er i
støbeskeen i lokalområderne

KULTUR & FRITID

Behov for �ere møde- og samlingssteder
Oplandsbyerne mangler fysiske mødesteder, hvor den enkelte trives, og fællesskabet
styrkes. 

Møde- og samlingssteder kan med fordel baseres på borgerdrevne initiativer, som
forankres lokalt fx gennem Fællesråd, foreninger, borgergrupper og det lokale erhvervsliv. 

Eksisterende mødesteder som skoler og biblioteker kan også bruges på nye måder og af
andre grupper.

Det er helt afgørende at der �ndes fysiske mødesteder hvor en relativ bred del af borgerne
kommer. At vi ser og mødes på kryds og tværs af generation og interesser og indkomster styrke

et lokalområde ― ANONYM

Det er afgørende for at de mindre lokalsamfund fungerer, alt der �ndes gode steder at mødes og
være fælles om interesser/passioner. Det være sig både organiseret og spontant. ― ANONYM

Vi får så småt et midlertidigt bylivshus, det bliver spændende, og et godt supplement til de
øvrige muligheder for at l¨ne lokaler ― ANONYM

Bedre muligheder for unge
 De unge i oplandsbyerne mangler relevante tilbud og mødesteder, så de ikke er nødt til at
tage ind til centrum.  

Det er vigtigt, at de unge er med til at skabe og forme tilbuddene. Det kan eventuelt ske i
samspil med nogle af de etablerede tilbud indenfor Ringgaden.
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Helt afgørende - men det er nok ikke den letteste opgave at �nde "fodslag" mellem forskellige
unge grupper. Måske skal man kunne "linke" til andre fællesskaber i andre dele af byen. Men
her kunne de digitale medier hjælpe os. Mange kan jo �nde hinanden på "nettet " og "nettet"

kan helt sikkert også gøres til en medspiller ikke mindst i denne gruppe. ― ANONYM

Der er også et behov for at der følger uddannede ressourser med ifht mange af de unge, som
driver lidt rundt i oplandsbyerne, da mange af de frivillige jo gerne vil hjælpe, men ikke er

klædt på til opgaven. ― ANONYM

Eftersom alle FO klubberne bliver lagt ind under skolernes lokaler og det HELT AFGØRENDE
fristed som de unge har brug for er væk bliver både kommunikationen og relationen til de unge

vanskeligere og nogen gang umuligt. De unge SKAL have et sted og nogle der voksne der har
tillid og TID til dem! Det er i høj grad kommunens opgave og sker der ikke noget nu betales

prisen for både den unge og kommunen istedet på sigt. Nærværende og opsøge kontakt er
afgørede! ― ANONYM

Brug for udvikling af foreninger og muligheder for frivillige
Det frivillige arbejde er en vigtig kilde til lokal udvikling, fællesskab og sammenhængskraft.
Det skal fastholdes og styrkes. 

Mange frivillige har løbende behov for kontakt til kommunen, men oplever at det er svært
at �nde den rigtige indgang til viden, hjælp og vejledning.  

Der skal derfor arbejdes med foreningsudvikling og på at styrke den lokale
sammenhængskraft.

Selvfølgelig skal man arbejde med det. Det store spørgsmål er bare hvordan? ― ANONYM

Kommunen skal i MEGET højere grad være opsøgende på de aktiviteter og mennesker der er
igang og ikke som nu gemt "bag murene" og kun komme frem når de bliver spurgt... Og så er

nem tilgængelighed afgørende for hurtigt at kunne eksekvere på de lolake aktiviteter
― ANONYM

Brug for udvikling af foreninger og muligheder for frivillige
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Det er ofte min oplevelse at de gode frivillige tiltag bliver kvalt i fx ansøgning om
byggetilladelser, sikkerhedsgodkendelser etc. Det skal gøres lettere at komme med ideer og få

hjælpen til at føre dem ud i livet. Samskab Aarhus er et godt initiativ, men når pengene er givet,
er man helt på egen hånd med at løfte opgaven med at føre det ud i livet. Det udelukker mange,

som ikke er organiserede i forening el. lign. ― ANONYM

INFRASTRUKTUR

Bedre dialog om infrastruktur og byudvikling
 I lokalsamfundene er der en engageret dialog om infrastruktur og byudvikling, og mange
har arbejdet med ”lokalsamfundsbeskrivelser”.  
Det er dog et stort arbejde for det frivillige, og det stiller store krav til deres kompetencer.
En mulighed er at afsætte �ere ressourcer til at hjælpe de frivillige med arbejdet.

Støtte til fællesrådene må hænge sammen med de opgaver vi forventer de skal løse. Jo mere vi
ønsker fællesrådene skal løse, jo mere støtte. ― ANONYM

Flere konkrete forsøg med delemobilitet og Maas
Der er behov for risikovillige kapital til forsøg, så lokalområderne kan blive klogere på,
hvordan delemobilitet kan indgå i hverdagen. Delemobilitet kan dog ikke stå alene – der er
også brug for kollektiv transport i oplandet, så attraktivitet og den brede sammensætning
sikres.

Dele biler er �nt, men er usikker på hvor realistisk det er at etablere. AURA laver det vist
allerede ― ANONYM

Der er eksempler på boligforeninger der tilbyder delebiler ― ANONYM

Hvad med en tilskudsordning til el-cykler og bedre cykelstier? ― ANONYM

Flere lokale hensyn ved prioritering af midler
Investeringerne i infrastruktur kan tage mere hensyn til lokalområderne ved at opfange og
indregne den lokale viden i højere grad. Det kan være hensyn som tryghed i tra�kken,
bevarelse af lokalsamfundenes karakter samt tiltrækning af nye borgere og investeringer.
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At infrastruktur også ses somm det skaber sammenhæng og godt fysisk bymiljø lokalt
― ANONYM

Det er vanskeligt, for nogle emner er velegnet til at løses lokalt og andre ikke. Men overordnet
en god ide. Sker det ikke i dag? ― ANONYM

Udviklingen af infrastrukturen som præmis for byudvikling
Infrastrukturen er en forudsætning for attraktive boligområder. Det øger kravene til, at
infrastrukturen regionalt er i top og lokalt giver tryghed og adgang til institutioner og
natur.  
Tilgængelighed til kollektiv tra�kforbindelse og vejnettet er vigtigt for dem, der bosætter
sig i lokalområderne og arbejder udenbys.

Infrastruktur er ikke kun vejnettet. Det er også skole, børnehave, fritidstilbud og dagligvare
handel. ― ANONYM

Mangler her der tales om �yttekæder, hvordan kan man blive i lokalområdet hele livet ,
― ANONYM

Gode , sikre cykelstier er afgørende. ― ANONYM

Kan understøtte bæredygtig adfærd når der god kollektiv transport, cykelstier og gøre det nemt
i hverdagen, når indkøb, skole , fritidstilbud er godt forbundet ― ANONYM

Også supercykelstier ― ANONYM

KOMMUNIKATION

Brug for kommunikation, der styrker sammenhængskraften
I oplandsbyerne er der masser af aktiviteter, men det kan være svært at �nde rundt i alle
informationerne der er i forskellige facebookgrupper og medier.   

I en undersøgelse svarer 76 pct., at det vil være en gode ide at lave en samlende
kommunikationsplatform.  

Oplandsudvalget er i gang med afprøve digitale infoskærme og vil snart gå i luften med et
forsøg med lokale oplandshjemmesider. Det lægges vægt på lokalt ejerskab og
engagement.  
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Syntes at Skødstrup er godt med på dette område: lokalblad som uddeles til alle husstande 10
gange om året og lokal facebook gruppe 8541 borger til borger, hvor fællesrådet også har opslag.

― ANONYM

Der kan blive brug for understøttelse ― ANONYM

Vigtigt at der sikres en platform for deling mellem oplandsbyerne. en samlende
kommunikationsplatform der også kommunikerer på tværs af oplandsbyerne/og med

kommunen til vidensdeling, oprettelse af borgerpaneler, borgerbudgetter, borgerråd osv
― ANONYM

Godt hvis det kan give et samlende overblik. ― ANONYM

Der er stort behov for fælles kalender / oversigt ― ANONYM

Vigtigt at den har fokus på vores område. ― ANONYM

Vi har haft en fælles kalender i Hjortshøj på den lokale hjemmesiden i ganske mange år - men
hvordan få folk til at bruge den? Hjemmesiden løser i mine øjne også mange af de behov, der
omtales i denne sammenhæng - men igen: hvordan får folk til at ( forlade Facebook og) bruge

den? Det er åbenbart en uoverstigelig hindring:) ― ANONYM

Tror faktisk ikke på en fælles platform for hele kommunen. Men for en platform for "området"
Der er jo ved at opstå den slags mange steder - i Beder-Malling området hedder det Beder-

Malling bazaren. Det er jo på en måde �nt - men det er egentligt et salgsforum. Her kunne man
måske godt savne en platform som var mere indrettet til information og dialog - og kurrateret

så falsk information og negativ kommentarer �ltres ― ANONYM

Behov for kommunikation, der styrker dialogen
Flere efterspørger en lettere adgang til kommunen. 

Fællesrådene kan have en rolle i at være kommunens og oplandsbyernes talerør, men
Oplandsundersøgelsen viser, at 51 pct. af borgerne hverken har været i berøring med eller
engageret sig i deres lokale fællesråd. 

Kan bibliotekerne løfte opgaven, eller er det en helt ny funktion, der skal bringes i spil?

Det er em god ide få informationerne der hvor man alligevel er. Godt at informationerne
kommer til en og man ikke selv skal forsøge at �nde dem ― ANONYM

Det er et rigtig godt supplement til de mange forskellige Facebooksider, som det godt kan være
svært at �nde rundt i. ― ANONYM

Jeg kan være i tvivl om bibliotekerne er de rette til den opgave. Jeg ville hellere det var lokale
foreninger, erhvervsråd eller andet - jeg synes ikke biblioteket samler folk i forvejen på nogle

særlige formål.... Så har de kompetencerne i højere grad end fællesrådet. Man kunne også
forestille sig, at der var �ere synlige personer i lokalsamfundet, som blev inviteret til

fællesrådets møder og den vej var ambassadører for fællesrådet ― ANONYM

Flere digitale mødesteder
Der er behov for �ere mødesteder i oplandet – både fysiske og digitale mødesteder. De
digitale mødesteder kan danne ramme om trygge fællesskaber, konstruktiv debat og
relevant vidensdeling - mellem borgere og mellem borgere og kommunen.  

Det vil være naturligt at indtænke digital borgerinddragelse.

Erfaringerne under COVID-19 har vist at det er muligt at understøtte fællesskaber og dialog
digitalt på en måde vi ikke rigtig har prøvet før. Det kan ikke stå som et alternativ til det

fysiske, men som et supplement. Og giver mulighed for en inklusion som ikke altid lykkes fysisk.
― ANONYM
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※※※※※※

Jeg tænker folk har nok af digitale mødesteder, apps og lign på deres mobiler og computere. Jeg
tænker det er bedre at lave fælleskabspladser og rum, hvor folk kan mødes og færdes

― ANONYM

digital platform til styrkelse af lokal engagement men også dialogen med kommunen, platform
til sammenhængende brugeroplevelser, målrettet kommunikation, samskabelse/facilitering

mellem oplandsbyerne, demokrati, innovation og effektivitet, virtuelle mødelokaler, sikring af
transparens osv ― ANONYM

samlende kommunikationsplatform

Hvordan kunne den platform se ud? Er det en hjemmeside, Facebook eller noget helt andet?
― ANONYM

digital platform til styrkelse af lokal engagement men også dialogen med kommunen,
platform til


