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Samarbejdet mellem lokalrådene og 
Odder Kommune

Odder Kommune har siden etableringen af lokalrådene startede, samarbejdet 
med de enkelte lokalråd om etablering og formulering af strategi. 

Erfaringer er gjort og omstændigheder er forandret.

I dag findes der 12 lokalråd i Odder Kommune der alle, med forskellige afsæt, 
varetager deres lokalområdes interesser over for Odder Kommune og omver-
denen i øvrigt.

Lokalrådene varetager deres interesser selvstændigt når det gælder det enkel-
te lokalråds interesser og i fællesskab når det gælder de overordnede rammer 
for udviklingen af lokalområderne i Odder Kommune.

Lokalrådene er en afgørende aktør i udviklingen af Odder Kommunes landdi-
strikter og implementeringen af Landdistriktsstrategi 2022-2030.

Nærværende notat bygger videre på og supplerer eksisterende notat:
”Vedtaget struktur og samarbejde mellem kommunen og lokalråd, doknummer 
D2014-108285”

Lokalrådene
Der er 1 lokalråd i hvert afgrænset lokalområde med udgangspunkt i naturlige 
lokale centre med et tilhørende opland. 

Lokalrådets arbejde bygger på vedtægter, som er vedtaget på en generalfor-
samling. Institutioner og eksisterende foreninger i lokalområdet skal have mu-
lighed for at indgå aktivt i lokalrådet. 

Lokalrådsbestyrelsens opgave er at skabe et forum for initiativ, dialog og sam-
arbejde borgerne imellem og mellem borgerne og kommunen inden for lokal-
området. Lokalrådsbestyrelsen formidler, organiserer, planlægger, igangsætter 
møder og aktiviteter mellem borgere og kommune. Der er stor frihed til, hvor-
dan lokalrådet organiserer sit arbejde. 
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Samarbejdet 
Samarbejdet med lokalrådene foregår på flere niveauer fra økonomisk støtte 
over høringer til dialogmøder.

Borgerbudgettering
Odder Kommune har i sine budgetter afsat en årlig pulje på 250.000 kr. til ud-
vikling af landdistrikter.

Puljen virker som borgerbudgettering. Puljen overføres til lokalrådene som i 
fællesskab beslutter, hvordan midlerne skal fordeles og anvendes. 

Rent praktisk har lokalrådene arrangeret det således at der uddeles midler to 
gange årligt på baggrund af indkomne ansøgninger. Lokalrådene har udarbej-
det et ansøgningsskema, der skal anvendes. 

Der gives en orientering om anvendelsen af puljen en gang årligt, som regel i 
forbindelse med dialogmøde mellem kommunalbestyrelse og lokalrådene.

Lokalrådenes fællesmøder
Et tydeligt tegn på at samarbejdet er udviklet over årene er lokalrådenes fæl-
lesmøder.

På fællesmøderne drøfter lokalrådene emner af fælles interesse og som nævnt 
ovenfor, tages der stilling til ansøgninger om støtte fra lokalpuljen.

Forvaltningen deltager når relevant på fællesmøderne med oplæg af forskellig 
karakter.

Borgerbudgettering Fællesmøder

Kontaktperson Høringspart
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Dialogmøder
Der afholdes hvert år en række dialogmøder mellem Odder Kommune og lokal-
rådene. Således afholdes:

 Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunalbestyrelsen
 Tilbud om dialogmøde mellem lokalrådene og de stående fagudvalg

Kontaktperson
Forvaltningen har udpeget en kontaktperson som lokalrådene kan henvende 
sig til i det daglige virke og når der opstår spørgsmål og tvivl.

Høringspart
Inddragelse og høring af lokalråd forud for beslutninger medvirker til et robust 
politisk beslutningsgrundlag. I sager af principiel betydning, skal administratio-
nen fremlægge lokalrådenes vurdering sammen med den administrative be-
skrivelse af sagen. 

Eksempler på principelle sager:

 Større anlægsprojekter
 Trafiksikkerhed
 Mobilitet og kollektiv trafik
 Skolestruktur
 Dagtilbud og børnepasning

Inddragelsen kan ske som indledende orienterings- og sparringmøder mellem 
administration og lokalråd eller ved udsendelse af administrationens oplæg til 
foreløbig udtalelse forud for politisk behandling. Indkomne bilag fra sådanne 
processer vil indgå i det samlede materiale, når sagen efter politisk behandling 
udsendes i den efterfølgende ordinære høring.
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