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Opsamling på det afsluttende møde i Oplandsudvalget d. 

3.5.2021 

 

D. 3.5.2021 havde Oplandsudvalget deres afsluttende møde. Mødet havde 

til formål at drøfte forslag til anbefalinger. Anbefalingerne er udarbejdet på 

baggrund af temamøderne, møder med udvalgets arbejdsgrupper og input 

fra møderne med øvrige interessenter og fællesråd. 

 

Mødet blev holdt virtuelt over Teams, grundet COVID 19.  

 

Program for dagen var:  

• Velkomst ved formanden, Anette Poulsen 

• Præsentation af temaet: tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

og anbefalinger  

• Præsentation af temaet Infrastruktur og byudvikling og anbefalinger 

• Pause 

• Præsentation af temaet Kultur og fritid og anbefalinger 

• Præsentation af temaet Kommunikation og anbefalinger 

• Tak for i dag ved formanden, Anette Poulsen  

 

Præsentationen af temaer og anbefalingerne blev gennemgået og drøftet af 

udvalgsmedlemmerne. Anne Vest (CFIA, Center for Innovation, Aarhus 

Kommune) faciliterede mødet.  
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Opsummeringerne fra drøftelserne vil fremgå i bullets under hver af de fire 

temaer. 

 

Tema 1: Tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

Jakob Ljungberg, MTM, præsenterede temaet og de underliggende temaer 

og anbefalinger.   

 

Der var en drøftelse af teamet og anbefalingerne.  

Efter drøftelserne opsummerede Anne Vest med følgende tilføjelser/ændrin-

ger: 

 

o Der er brug for lidt stærkere forpligtelse i anbefalingerne. 

o Der skal være opmærksomhed på at anbefalingerne ved-

rører fællesråd i oplandet, men naturligt vil få betydning 

også for de øvrige fællesråd. Flere af initiativerne vedr. 

fællesrådene i opland kan tænkes som en form for pilot-

projekt.  

o Opmærksomhed på tidsramme og modeludvikling i anbe-

falingerne. 

o Ændring vedr. Fællesråd og kontaktperson. Der er brug 

for at styrke og gøre kontakten mellem forvaltningen og 

fællesråd bedre.  

o Vedr. Fællesrådets digitale profil. Afsnittet sammenskri-

ves med kommunikationsafsnittet. Da det hænger meget 

sammen og er overlap. 

 

Tema 2: Infrastruktur og byudvikling  

Jakob Ljungberg, MTM, præsenterede indledningsvis temaet og anbefalin-

ger. 

 

Der var derefter en drøftelse blandt udvalgsmedlemmerne. Der var enighed 

om, at følgende skulle justeres:  

 

o Overvejelse omkring brugen af udtrykket: Helhedsplan/hel-

hedsplanlægning. Muligvis behov for et andet ord i denne 
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sammenhæng og en uddybning af, hvad der menes her-

med? 

o Vedr. ”bløde hensyn” kræver en omformulering. Hvad ligger 

der i det? Der er behov for at få udfoldet hvad der menes 

med ”bløde hensyn”. 

 

Team 3: Kultur og Fritid  

Lars Davidsen, Kulturforvaltningen, introducerede teamet og præsenterede 

forslag til anbefalingerne.  

 

Der var en drøftelse. Der var enighed om at følgende tilføjes/justeres:  

 

o Overvej kriterier, så vi sikrer transparens i muligheder 

for at søge puljer samt hjælp til proces 

o Forskelligheden mellem oplandsbyer er vigtig.  

o Fællesrådene bidrager til at definere mødesteder 

 

Der var opbakning til anbefalingerne inden for Kultur og Fritid.  

 

Tema 4: Kommunikation 

Michael Jaap, MKB Kommunikation, introducerede teamet og anbefalin-

gerne. 

 

Der var en drøftelse af teamet og anbefalingerne. Der var et ønske om, at ju-

sterer/tilføje følgende: 

o Tilføjes: at tilflyttere om muligt modtager ’digital post’ 

om lokalområdet hertil info om Fællesrådene  

o Tilføjes: Rejsekonsulent, som kan hjælpe oplandsby-

erne med den digitale kommunikation   

o Der skal ikke laves flere undersøgelser. Løsninger 

frem for undersøgelser. Anbefaling om brugerrejse i 

forhold til kontakten med kommunen udgår og erstat-

tes af den administrative kontaktperson, som fremgår 

under anbefalingerne om tættere kobling mellem fæl-

lesråd og byrådet. 
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Der var opbakning til anbefalingerne.  

 

 

Afslutning 

Anette Poulsen opsummerende afslutningsvis, og opridsede den efterføl-

gende proces. Anbefalingerne justeres og rettes til af forvaltningerne. Efter-

følgende sendes det til udvalget, som kan komme med bemærkninger. Efter 

godkendelse fra udvalget kommer anbefalingerne i høring.   
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