
LOKALRA D – HVORFOR ER VI HER OG 
HVORDAN GØR VI DET … 
Lokalrådene i Odder Kommune lægger med dette oplæg op til et strategisk og 

formaliseret samarbejde. Vi ønsker at medvirke til, at Odder Kommune opfattes som 

en moderne, udviklingsorienteret landkommune, hvor centerby og opland ikke 

opfattes som hinandens modsætninger, men som hinandens forudsætninger.  

Visionen er: 
Lokalrådene ønsker, at kommunalbestyrelsen og forvaltningen vil være med til at skabe en ambitiøs tilgang til 

borgerinddragelse tidligt i beslutningsprocessen, og at de endelige beslutninger bygger på respekt og anerkendelse af 

lokalrådenes indsats. Visionen tager udgangspunkt i en større grad af medbestemmelse og på sigt mulighed for øget 

økonomisk råderum, herunder mulighed for at foretage en i fællesskab koordineret fundraising-indsats. Vi ønsker 

endvidere, at politiske beslutninger træffes på baggrund af samarbejde og med stor respekt for de enkelte 

lokalområders særkender og potentialer, gerne inden for rammenerne af kommunal og frivillig samskabelse. 

 

Målsætningerne er: 
 At borgere og erhvervsliv i hele Odder Kommune bliver bevidste om lokalrådenes berettigelse og de 

potentialer der ligger i at samarbejde om løsninger på tværs – uanset bopæl 

 At borgere i hele O.K. vil synes det er COOL at være bestyrelsesmedlem i lokalrådsbestyrelser eller aktiv i en 

fokusgruppe 

 At fokusgrupper er interesseorienterede og sagtens kan bestå af borgere fra forskellige lokalområder i 

kommunen. 

o Dette giver mulighed for at udnytte synergien af de bedste kompetencer på de rette steder. 

o Det sikrer, at projekter med sammenfald i indhold samarbejder om løsninger, der giver merværdi til 

de mange i stedet for til de få 

 At kommunalbestyrelsens beslutninger på det økonomiske område – gennem en grad af borgerbudgettering 

– understøtter mulighederne for at leve et aktivt liv i landdistrikterne fra vugge til grav 

 At det bliver muligt at udvikle eksisterende og eksperimenterende alternative finansieringsmodeller, som kan 

understøtte udviklingen i alle lokalområder 

 

Lokalrådene foreslår, at der udarbejdes en decideret handleplan, som evalueres i forbindelse med de årlige 

budgetforhandlinger. Handleplanen tydeliggør de økonomiske, tekniske og juridiske rammer for samarbejdet mellem 

lokalrådene og Odder Kommune og beskriver bl.a.: 

 Kommunens beslutningskompetence og en manual for tidlig inddragelse og samarbejde med lokalrådene om 

fastlæggelse og ajourføring af lokalplaner og fx landsbyordninger, vandrestier, biodiversitet, kystsikring, 

kollektiv trafik, trafiksikkerhed, legepladser, byggeansøgninger m.v.  

 De enkelte lokalråds muligheder for ad hoc at fremlægge planer og problematikker for politikere og 

forvaltning 

 Samarbejds- og dialogforum, hvor tanker kan omsættes til handling fx via en ressourcebank, der etableres 

mellem lokalrådene og politikerne 

 Samarbejde og strategi om at sikre økonomisk råderum til projekter i lokalområderne 


