Opsamling på dialogmøde mellem lokalrådene og
Odder Kommune den 28. maj 2019
Til dette års dialogmøde havde 11 lokalråd og 17 byrådspolitikere tilmeldt sig.
Forvaltningen var også repræsenteret ved direktion og relevante embedsfolk.
Mødet startede med en velkomst ved Uffe Jensen, der kort præsenterede aftenens
program, og derefter fortalte Jens Møller fra Boulstrup Lokalråd om deres erfaring
og udbytte med afholdelse af byrådsmøde i Boulstrup Forsamlingshus.
Byrådsmøder i lokalsamfundene
Jens kunne fortælle at deres udbytte fra byrådsmødet var en øget lokal opbakning
og en god mulighed for at fortælle byrådet om virkeligheden set fra et lokalområdes
side. Jens sluttede med en anbefaling om at benytte sig af muligheden for at få
afholdt flere byrådsmøder lokalt.
Valgsteder i Odder Kommune
Birgitte de Place gav et oplæg om en foreslået reduktion af valgsteder i Odder
Kommune (oplægget er vedlagt). Der er for nuværende 10 valgsteder som foreslås
reduceret til 3. Byrådet er tidligere blevet præsenteret for den foreslåede reduktion
og lagde i den forbindelse vægt på, at lokalrådene blev hørt, før der blev taget
stilling til en eventuelt reduktion i antallet af valgsteder.
Lokalrådene er kritiske over for en reduktion af valgsteder da man forudser, at det
lokale sammenhold og fejringen af demokratiet vil blive mindre. En reduktion af
valgsteder vil ramme de svage i samfundet; dem der ikke selv kan transportere sig
til et valgsted, der ligger længere væk grundet alder, handicap eller manglende
transportmuligheder. Lokalrådene frygter en faldende stemmeprocent som følge af
en reduktion i valgstederne.
Lokalrådene finder det også forkert at bruge Skanderborg Kommune til
sammenligning af stemmeprocenter før og efter ændring af valgsteder. Det skyldes,
at ændringerne i Skanderborg ikke i samme grad har medført geografisk store

valgsteder. Med den foreslåede reduktion vil valgsteder i Odder Kommune dække
et areal på ca. 75 km2. mens valgsteder i Skanderborg dækker ca. 35 km2.
Endvidere stillede lokalrådene også spørgsmål ved argumentet om, at ændringerne
skal gennemføres grundet en ændring i de lovmæssige rammer for afholdelsen af
valg. Forvaltningen lovede at undersøge dette og vende tilbage med svar.
Byrådet tager stilling til en eventuel reduktion efter sommerferien.
Anvendelsen af lokalrådspuljen
Jan Kjærsgaard redegjorde på lokalrådenes vegne for anvendelsen af midlerne i
lokalrådspuljen.
Hvert projekt, der får tildelt midler, skal indsende regnskab til Jan, således at der
ved tvivlstilfælde kan redegøres for anvendelsen af midlerne både over for
kommunen og andre tilskudsgivere.
Samarbejde og økonomi
Efter oplæggene var der debat ved bordene om samarbejdet mellem lokalråd og
kommunen og de økonomiske rammer for lokalrådene. Ved debatten fremkom en
række forslag til udviklingen af lokalrådene og samarbejdet mellem lokalrådene og
kommunen.









Lokalrådene vil gerne inddrages mere. Særligt på det tekniske område ligger
man inde med en lokalviden, som ikke bringes tilstrækkeligt i spil.
Forslag om muligheder for kommunal mellemfinansiering ved tilskud fra
fonde og så videre, konkret udfordring med LAG
Forslag om fælles forsikring og eftersyn på legepladser
Forslag om flere byrådsmøder i oplandet
Forslag om fælles fundraising og – strategi
Forslag om udbredelse af landsbyklynger i Odder Kommune samt kortlægning
af lokalområdernes DNA
Forslag om forhøjelse af lokalrådspuljen
Forslag om styrkelse af samarbejdet mellem lokalråd og kommune

Lokalrådene blev orienteret om de nyligt vedtagne 3 tværgående politikker for
Odder Kommune. I politikkerne berøres også udviklingen af landdistrikterne og der
nævnes en række indsatser på området, blandt andet udarbejdelsen af en strategi
for udvikling af lokalområderne/oplandet.
Lokalrådene vil - helt naturligt – blive inddraget i udarbejdelsen af strategien. De
ønsker og forslag som lokalrådene er kommet med på dialogmødet vil naturligt
blive drøftet i den forbindelse

Der kan læses mere om de tværgående politikker på:
https://odder.dk/media/10410/odder_kommunes_udviklingsplan_2018_2022.pdf

