
 

 

27. april 2021 

Side 1 af 8 

 

Opsamling på temadrøftelse i Oplandsudvalget med deltagelse 

af fællesråd og øvrige lokale interessenter fra oplandet 

 

D. 22.4.2021 havde Oplandsudvalget inviteret fællesrådene fra oplandsby-

erne samt øvrige lokale interessenter fra oplandet til et temamøde. Her blev 

de underliggende temaer under hvert af de 4 overordnet temaer (Kommuni-

kation, Kultur og Fritid, Infrastruktur og byudvikling samt Fællesråd) drøftet. 

Mødet var en opfølgning på det første møde i Oplandsudvalget, hvor man 

også havde inviteret fællesrådene fra oplandsbyerne.  

Mødet blev grundet COVID 19 afholdt virtuelt.  

 

Programmet for mødet var:  

16.00 Velkomst ved formand Anette Poulsen 

16.20: Aarhus Kompasset ved Ina Bøge Eskildsen 

16:30: kort videopræsentationer af udvalgets fund indenfor Oplandsudval-

gets fire temaer (Fællesråd, Infrastruktur, Kultur og Fritid samt Kommunika-

tion). 

16.45: Gruppedrøftelser 

17.10: Opsamling og drøftelse i plenum 

17:40 Afslutning ved formand Anette Poulsen 

 

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

mødet. 
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Opsamling fra første del af mødet.  

 

Aarhus Kompasset ved Ina Bøge Eskildsen 

I første del af mødet præsenterede Ina Bøge Eskildsen Aarhus Kompasset.  

• Aarhus Kompasset er en ny tænkning. En tankegang i det at være 

kommune. Et mindset, som byrådet forventelig vedtager endeligt i 

næste uge.  

• En ny måde at samarbejde på i Aarhus – Aarhus Kompasset. Det 

skal vise vejen og en retning.  

• Vi snakker ikke bare om effekten af hvad den kommunale ydelse 

skal være – men udgangspunktet i borgeren – og det der har værdi 

for borgen i samfundet.  

• Samskabelse – det er en samfundsopgave og skabe velfærd. Nogle 

gange er det borgerne selv.  

• Bevæge os ud på nye veje. Aarhus Kompasset er bygget op om 

nogle nye veje og gå.  

 

Videopræsentation af udvalgets fund indenfor Oplandsudvalgets fire 

temaer  

Michael Jaap introducerede de fire videoer, som opsummerede temaerne 

(Fællesråd, Infrastruktur, Kultur og Fritid samt Kommunikation) og hvordan vi 

er kommer dertil.  

 

Der var efterfølgende en kort plenumdrøftelse af de mest interessante fund 

fra arbejdet i Oplandsudvalget.  

 

• Stort lokalt engement i oplandsområderne 

• Alle områder er forskellige  

• Bevare identiteten i oplandsbyerne 

• Fællesrådenes legitimitet. Hertil om fællesrådene er repræsentative 

nok og repræsentere alle?  

• Vigtigt at understøtte de lokale ildsjæle.  

• Få nogle gode kommunikationsplatforme rundt omkring.  
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• Kommunikationsværktøj. Et centralt dialogværktøj. Udvikling af op-

landsområder er at udvikle Aarhus.  

• Forskelligheden har gjort stort indtryk.  

• Fællestræk – fokus på at komme fra a til b samt samlingssteder 

• Et sted, hvor de unge kan mødes.  

• De har hver især deres egen sjæl.  

 

Gruppedrøftelse  

Efterfølgende blev deltagerne delt ud i grupper. I grupperne deltog der både 

medlemmer af udvalget samt repræsentanter fra fællesråd og øvrige lokale 

interessenter fra oplandet. Hver gruppe drøftede et af de fire temaer. Som 

afsæt til drøftelsen var der i padlet (digital opslagstavle) en beskrivelse af 

hvert tema.  

 

Grupperne var:   

 

Kultur og Fritid  

Simon Axø  Medlem af Oplandsudvalget 

Steen B. Andersen Medlem af oplandsudvalget 

Henny Hansen Trige-Ølsted Fællesråd 

Helle Søby Degn Tranbjerg Fællesråd og Børnenes Venner 

Mikkel S. Dickenson Stavtrup Fællesråd 

Peter Yde Nielsen Todbjerg-Mejlby Fællesråd 

Bjarne S. Bendtsen Hjortshøj Landsbyforum 

 

Lene Øster   (facilitator) 

Marianne Bjerg Hansen (referent) 

Kirsten Jørgensen 

 

Kommunikation i forhold til oplandsbyer 

Anette Poulsen  Medlem af Oplandsudvalget 

Peter Vestergaard Medlem af oplandsudvalget 

Camilla Jørgensen Lystrup Svømning 

Inger Thranholm Skødstrup Fællesråd 
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Stina Christiansen Tranbjerg Tidende 

Ina Marie Graneberg Hjortshøj Landsbyforum 

   

Rasmus Blicher  (facilitator) 

Michael Jaap  (referent) 

Carsten Holst   

Henrik Traberg 

 

Tættere kobling mellem Fællesråd og byråd 

Almaz Mengesha Medlem af Oplandsudvalget 

Flemming Larsen Medlem af Oplandsudvalget 

Marianne Levinsen Medlem af Oplandsudvalget 

Ib Jensen   Sabro Fællesråd  

Merethe Jelsbak Raundahl Harlev Fællesråd  

Jakob Jensen  Spørring Borgerforening  

Regitse Rans  Tranbjerg Fællesråd  

Anke Stubsgaard Andelssamfundet i Hjortshøj  

Mads Fredberg Hjortshøj  

 

Anders Vindal Jørgensen  (facilitator) 

Signe Lynge Madsen  (referent) 

Jakob Ljungberg 

Jette Bøjesen 

 

Infrastruktur og byudvikling 

Mette Skautrup Medlem af oplandsudvalget  

Gert Bjerregaard Medlem af oplandsudvalget 

Heidi Hjort Thuesen Medlem af oplandsudvalget 

Jørgen Halle   Tranbjerg Fællesråd -  

Hans Oluf Schou Fællesråd Beder-Malling  

Agnete Jørgensen Andelssamfund Hjortshøj  

Mikael Hermansson Andelssamfund Hjortshøj 

 

Michael Troelsen  (facilitator) 

Maibritt Møller  (referent) 
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Lars Clausen  

Martin Ravn Pape Jensen 

 

Efter gruppedrøftelserne om de fire temaer var der opsamling i plenum. Her 

var der en fra hver af de fire grupper, som fremlagde hovedpunkterne fra 

gruppedrøftelserne. Opsamlingen for dette er sammenfattet i punktform ne-

denfor under hvert af temaerne (Opsummering fra padlet er vedlagt).  

 

Tættere kobling mellem fællesråd og byråd 

• Vi er helt klar til inddragelse. Vi har også brug for at vide hvad og 

hvornår vi kan blive inddraget i. 

• Vi kunne godt tænke os et årshjul. Så har vi også mulighed for at 

hente hjælpere ind. Det vil på sigt gøre, at vi vil have lettere ved at 

rekruttere ind til Fællesråd, fordi de bliver rekrutteret på områder, der 

interesserer dem. 

• Kommunikationen er vigtig. Sådan vi kommunikerer med medbor-

ger. Men også kommunikationen fra centralt hold. Vi mangler forkla-

ringen nogle gange, så vi kan forklare vores medborgere. Vi vil rigtig 

gerne bidrage. Vi vil gerne være frivillige. Der er også nogle udfor-

dringer med hvad man skal stå til mål for. Der er en skarp tone på 

Facebook.  

• Kan kommunen hjælpe med ressourcer i forhold til kommunikatio-

nen – kunne være man skulle tilbyde noget? 

• Det arbejde man ligger ud til oplandet - tænke i at understøtte det. 

Fx tilknytter konsulenter. Kan være lav praktiske ting, som kan styr-

kes ved at man i et eller andet omfang har nogle man kan henvende 

sig til.  

• Behovet for et afstemningsredskab. Hvordan får vi input fra bor-

gerne? Kan kommunen støtte op?  

• Uddele informationsmateriale til alle mulige andre instanser, der er i 

lokalsamfundet. Formidling vidt og bredt hvad fællesrådet er. Fx 

kontakter skolerne. Hvad er fællesråd? Der er ikke mange unge, 

som ved hvad fællesråd er. 
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Kultur og Fritid 

• Der er helt klart et behov for, at man får skabt nogle indendørs og 

udendørs muligheder for at samles. Hvor der er plads til alle alders-

gruppe, plads til noget formelt og også noget der foregår mere spon-

tant. Det skal også være noget en organiserede forening kan bruge.  

• Vedr. De unge – der er et fungerende unge værested i centrum – 

hvor man måske kan hente erfaring fra? Der er brug for assi-

stance/nogle uddannet ressourcer. Mange klubber i oplandet, som 

er lukket ned og de bliver en del af skolen. Det er ikke så interessant 

for de unge. De unge skal færdes i trygge rammer. Så skal der være 

voksne, som kan hjælpe med at danne ramme og være mægler i 

det.  

• Der blev talt lidt om tilgængelig til kommunen. Der er en tung ar-

bejdsgang nogen gang. Der er mange instanser, som man skal have 

kontakt til. Det at skaber en større tilgængelighed: hvem man skal 

kontakte, hvis man skal i kontakt med kommunen.  

• Måske kan man trække fra erfaring med foreningsagent i Beder Mal-

ling. Der skal en katalysator til at samle de unge, så er de faktisk ret 

initiativrige. Vi skal prøve at skabe lidt liv.  

 

 

Infrastruktur og byudvikling 

• Det er fire gode emner, der er inden for infrastruktur. Det der bliver 

interessant, er hvordan det bliver prioriteret. To roller i fællesråd: den 

udadvendte og den indadvendte. Infrastruktur handler rigtig meget 

om samspil. Infrastruktur er noget, der betyder noget i området. In-

volveringen er vigtig og det tager tid.  

• Lokalrådsbeskrivelser er en væsentlig del, det kom meget til at 

handle om hvad fællesrådets rolle er.  

• Det er meget mere end det med vejnettet. Nye parceller udstykket. 

Infrastrukturen skal følge med. Der er ingen tvivl om, at vi er jo max 

presset på alle dele. Jo flere vi bliver herude (i oplandet). Der skal 

bare følge midler og infrastruktur med.  
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• Cykelstier, nære natur, forskellige typer af boligformer – vi vil gerne 

have et klassisk olde kolle, andre typer af bofællesskab til forskellige 

borger.  

• I forhold til børnepasning – der er jo alle de steder, der sker byudvik-

ling. Der følger ikke øget institutioner pladser med.  

 

 

Kommunikation i forhold til oplandsbyer 

• Synlig kommunikation og digitale infoskærme. Det er vigtigt med den 

lokale information. Det er meget forskelligt hvordan man gør det. 

Nogle har lokale breve osv. Vi snakket lidt i forhold til info skærme: 

Det giver en synlighed på anden måde. Hvad man faktisk kan gå til 

og hvad man kan se. Det kan drage andre til. Kunne de være med til 

at skabe en synlighed som andet ikke kan. Alt i alt vil de optimere.  

• Kommunikation i kommunen: Lette adgangen i forhold til talerør i for-

hold til fællesråd. Drøftelse om det skulle igennem biblioteker. Det 

skal gentænkes. En blandet afstemning.  

• Der kan godt drages nogle gode sammenligninger til, når man ikke 

er placeret lige ved siden af andre oplandsbyer. Mangler lidt at folk 

mødes og snakke og diskuter. Hvordan vil vi gerne have folk kom-

munikere når de mødes? Det bliver meget digitalt og folk skal op-

søge noget – hvordan kan man gå lidt den anden vej? Der mangler 

noget her. Det bliver meget digitale platforme. Måske COVID 19 

præget. Hvordan kan vi mødes på tværs?  

• Vi har brug for nogle facilitatorer til de unge, der skal stå lokalt.  

• Vi skal måske også lære hinanden og alle andre, at information er 

noget man får, men også noget man tager. Man skal selv opsøge 

sin information. Det man efterlyser, er derude.  
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Efter mødet er der modtaget nedenstående uddybende kommentar:  

 

Det blev oplyst på mødet i eftermiddag at eventuelle kommentarer kunne 

sendes til dig, for videreformidling. 

 

Til Anette Poulsen, formand for Oplandsudvalget 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde i torsdags, og for at sætte fokus på op-

landet. Jeg fik indtrykket at kommentarer var velkomne og derfor skriver jeg. 

 

Omkring emnet kommunikation kan der tænkes målgruppe, om mediet ap-

pellerer til teenagere, voksne, børnefamilier eller den ældre generation.  

 

Samarbejdsaftalen 

Alle magistratsafdelinger orienterer fællesråd i lokalområderne hvis der skal 

iværksættes større, nye eller ændrede aktiviteter i området, og inviterer til di-

alog så tidligt som muligt i processen så der reelt er mulighed for at påvirke. 

De grundlæggende systematikker, som beskrevet i samarbejdsaftalen, og 

kommunikation (= viden som formidles videre til borgerne), gør fællesrådet til 

talerør for borgerne som høres omkring deres lokalområde, og til en trovær-

dig lokal aktør. 

 

Flere magistratsafdelinger orienterer og inddrager fællesrådene, men der er 

overraskende hændelser. 

 

Lokalområdets udvikling/infrastruktur 

Indenfor en kortere årrække blev 200 kommunale grunde (og lidt flere) sat til 

salg i Skødstrup, og hurtigt solgt. Med vækst følger vækst, og også private 

har udstykket større arealer. Skødstrup Skole, som ligger midt i byen, er nu 

den største skole med mere end 1.200 børn. I dag er der omkring 10.000 

borgere i Skødstrup og vækstkurven har været høj de seneste år. På bag-

kant kæmpes der nu for plads i institutioner, skole, fritidsaktiviteter og ikke 

mindst sikre stier og veje. Vi efterlyser helhedsplan for infrastruktur når et lo-

kalområde udpeges til vækstområde. 

 

Jeg ser frem til at læse oplandsudvalgets anbefalinger til byrådet. 

 

Med venlig hilsen 

Inger Thranholm 

Skødstrup 
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