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Kære kommunalbestyrelse
Kommunalt demokrati er lokalt demokrati, hvor beslutninger træffes
tæt på borgeren. Dét er kommunestyrets helt store styrke. Kommunalpolitikere prioriterer på tværs og tager ansvar for helheden og
fællesskabet. Borgerdialog er et af de grundstoffer kommunalbestyrelsen har brug for til at træffe beslutninger på fællesskabets vegne.
På en skala fra 1 – 10 viser meningsmålinger, at borgerne vurderer
muligheden for at kunne påvirke udviklingen i lokalområdet til omkring 8. Det er med andre ord meget vigtigt for borgerne at blive
inddraget i de politiske processer og initiativer, der påvirker deres
lokalområde.
Borgerdialog kan foregå på mange måder. Der er ikke én metode,
der altid er bedre end andre. Hver enkelt kommunalbestyrelse må
finde den eller de løsninger, som passer til forholdene i kommunen.
Det er kommunalbestyrelserne generelt rigtig gode til. Indenrigs- og
Socialministeriets statusrapport om nærdemokratiet i kommunerne
fra juni 2009 konkluderer at:
”… set over en bred kam [er der] grund til samlet at konkludere, at
nærdemokratiet tages meget alvorligt i kommunerne. …[Der] fremkommer et overordnet indtryk af et sundt og livligt nærdemokrati i
Danmark efter kommunalreformen”.
Selv om udgangspunktet er godt, forudsætter et levende lokaldemokrati, at vi løbende tager pulsen på egne metoder og praksis for
borgerdialogen. Virker det fortsat efter hensigten? Kan dialogen blive endnu bedre? Kan vi lade os inspirere af andre kommuners måder at inddrage borgerne på? Den slags spørgsmål bør vi i kommunalbestyrelserne med jævne mellemrum stille os selv.
Dette inspirationskatalog gør status over de erfaringer, en række
kommuner har gjort sig med lokalråd efter kommunalreformen. Kataloget sætter fokus på, hvad man kan få ud af at arbejde med lokalråd, hvad der er vigtigt at overveje, inden man går i gang, og
hvordan man løbende kan arbejde med at opretholde en god borgerdialog gennem lokalråd. Vi håber, at kataloget kan være til inspiration og udgangspunkt for debat i kommunalbestyrelser, der allerede arbejder med lokalråd eller overvejer at gøre det i fremtiden.
Inspirationskataloget er ét blandt flere i ”Kommunernes Demokratiprogram”. Du kan læse mere om programmet på
www.kl.dk/demokratiprogrammet. Her kan du også finde udfordringsanalysen ”Udfordringer i kommunalbestyrelsens arbejde”, som
er afsæt for mange af aktiviteterne i demokratiprogrammet.
Med venlig hilsen
Erik Fabrin

Anker Boye
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Hovedbudskaber og anbefalinger
Der er ingen fast metode for, hvordan man etablerer lokalråd, eller
hvordan og til hvad de skal bruges. Lokalråd kan anvendes på mange måder, og det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at finde
ud af, hvilken form der passer bedst til forholdene i deres kommune.
Lokalråd har det tilfælles, at det er en sammenslutning af borgere i
kommunens forskellige lokalområder, som kommunalbestyrelsen
kan sparre, vidensdele og være i dialog med.
Lokalråd kan være en kanal til tovejskommunikation med lokalområderne. Den ene vej kan rådene give kommunalbestyrelsen vigtige
input – fx om, borgernes mening om en kommuneplan eller særlige
lokale ønsker og behov, som kommunalbestyrelsen måske ellers
ikke vil blive gjort opmærksom på. Den anden vej kan kommunalbestyrelsen bruge rådene som et strategisk kommunikationsredskab til
at få budskaber ud lokalt.
Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre
demokratiske idealer om aktivt medborgerskab. Ved at deltage i
dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan
være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammenhængskraft.
Inden man går i gang, er det en god idé, at kommunalbestyrelsen
afklarer, hvad lokalrådene skal bruges til, og hvad de ikke skal bruges til. Det handler om gensidigt at få afstemt forventningerne til
lokalrådenes rolle, herunder hvor meget de skal anvendes.
Uklare forventninger kan føre til, at lokalrådene kommer til at opfatte sig selv som enten en opposition til eller en afløser for kommunalbestyrelsen – i stedet for at være et rådgivende forum i dialog
med kommunalbestyrelsen. Dialogens præmisser og omfang skal stå
klart for alle parter.
Det er vigtigt, at man på forhånd får drøftet grundmodellen for at
etablere lokalråd. Skal de vokse op nedefra, så det fx er lokalområderne selv, der tager initiativ til at oprette et lokalråd i deres område? Eller skal kommunalbestyrelsen aktivt tage initiativ til at oprette
et bestemt antal lokalråd?
Skal lokalrådene fungere, må kommunalbestyrelsen prioritere dem
og afsætte tid til en reel dialog. Hvis bestyrelsen ikke kan finde
denne ekstra tid, er det måske værd at overveje andre former for
borgerdialog. Omvendt er det vigtigt at vælge et ambitionsniveau,
der kan forenes med en travl kommunalpolitisk hverdag. Nogle
kommunalbestyrelser har fx valgt at have ét fast årligt møde med
lokalrådene.
Det er også vigtigt, at forvaltningen prioriterer lokalrådene. Det kan
være en god idé at afklare, hvor mange administrative ressourcer
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opgaverne i forhold til lokalråd kræver samt at sikre, at disse opgaver er forankret de rigtige steder.
God borgerdialog opnår man ikke ved blot én gang at etablere et
antal lokalråd. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen løbende tager
temperaturen på, hvordan lokalrådene fungerer i praksis: Hvordan
oplever de forskellige parter dialogen? Hvad fungerer godt, og hvad
fungerer mindre godt? Er der brug for justeringer?
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DEL 1
Lokalråd – hvorfor og hvordan?
Lokalråd kort fortalt
Der findes ingen entydig opskrift på, hvordan man etablerer lokalråd
eller lokaludvalg. Forskellige kommuner har valgt at organisere deres lokalråd på vidt forskellige måder. Fælles for dem er et ønske
om at have en mere eller mindre fast sammenslutning af borgere i
kommunens forskellige lokalområder, som kommunalbestyrelsen
kan sparre, vidensdele og være i dialog med.
Som kommunalbestyrelse kan man gøre brug af lokalråd på mange
forskellige måder. Nogle kommunalbestyrelser bruger lokalrådene
som formelle høringsparter i sager med lokal relevans. Andre bruger
dem mere uformelt som dialogforum, hvor politikere og lokale repræsentanter en gang eller to om året kan mødes ansigt til ansigt
og drøfte, hvad der rører sig i lokalsamfundet.
Fælles for de forskellige former er, at lokalrådene fungerer som en
slags bindeled mellem lokalsamfund og kommunalbestyrelse. For
kommunalbestyrelsen er det en måde at komme tættere på lokalsamfundene. For borgerne i lokalområdet kan det være en genvej til
kontakt med deres politikere.
Nogen kommuner skelner mellem lokaludvalg og lokalråd1. I det
følgende bruges lokalråd som en samlet betegnelse for begge dele.
Lokalråd kan formaliseres
De fleste kommuner foretrækker at arbejde relativt uformaliseret med lokalråd. Det
vil sige, at rådene sjældent er skrevet ind i styrelsesvedtægten.
Et mindre antal kommuner – blandt dem København og Næstved – har valgt at
formalisere arbejdet mere ved at benytte sig af § 65d i den kommunale styrelseslov. Heraf fremgår det blandt andet:
at lokalrådenes medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen
at lokalråd kan være rådgivende over for kommunalbestyrelsen og/eller tillægges selvstændig kompetence på en række nærmere angivne områder.
Læs mere om lokalråd i styrelsesloven her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124591

I Københavns Kommune findes både 12 lokaludvalg og en række lokalråd i de enkelte
bydele. Læs mere om lokaludvalg på kommunens hjemmeside:
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/SaerligeUdvalgOgRaad/Lokaludva
lg/Faktaomlokaludvalg.aspx
1
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Mange anvendelsesmuligheder
Kommuner bruger blandt andet lokalråd:


Som kommunikationsredskab: Kommunen har en mulighed
for at henvende sig til et lokalområde – og få svar. Det betyder,
at kommunen dels kan få sine budskaber ud lokalt, dels at kommunalbestyrelsen kan få en pejling af, hvordan fx en kommuneplan modtages af borgerne.



Som platform for dialog: Kommunalbestyrelsen kan bedre holde sig ajour med, hvad der rører sig lokalt – og dermed tage
eventuelle utilfredsheder eller småkonflikter i opløbet. På den
måde kan lokalråd være rammen om den vigtige konfliktforebyggende dialog ”i fredstid”.



Som katalysator for ideer: Lokalrådet kan på egne og borgernes vegne rejse spørgsmål og komme med forslag, som kan
formidles videre kommunalbestyrelsen.



Til at fremme et aktivt medborgerskab: Lokalråd kan virke
fremmende for lokal dialog igennem møder og arrangementer og
hermed styrke nærdemokratiet og det lokale fællesskab.



Til at synliggøre lokale ønsker og behov: Det kan være forhold, som kommunalbestyrelsen måske ellers ikke var opmærksom på, men som betyder meget lokalt – eksempelvis en løberute, et læskur eller en legeplads.



Til at skabe synergi på tværs af lokale foreninger: Ofte deltager de borgere, der er aktive i lokalråd, også i det øvrige lokale foreningsliv: forældrebestyrelser, ældreråd, idrætsforeninger
mv. Dermed kan lokalrådene ofte trække på en bred indsigt i og
forståelse for forskellige borgergruppers ønsker og behov – og
tænke dem sammen i de input, de giver videre til kommunalbestyrelsen.

Når lokalråd gør en forskel
Medlemmer af lokalråd har ofte et lokalt netværk, lokal viden og et lokalt
engagement, som kommunalbestyrelsen kan trække på. Blandt de mange
erfaringer for, at lokalråd kan gøre en forskel, kan nævnes:
At rådgive og sparre i forhold til kommuneplan og arealplanlægning
At komme med ideer til gangstier, cykelstier og andre initiativer inden for
trafiksikkerhed
At gøre opmærksom på behov for handicapadgang eller andre særlige
behov
At give forslag til placeringer af børnehave, legeplads mv.
At skabe netværk imellem nabolandsbyer.
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Kom godt i gang
Hvis man som kommunalbestyrelse vil oprette lokalråd, kan følgende opmærksomhedspunkter og gode råd være en del af grundlaget
for en afklarende debat:
Afklar hvordan lokalrådene skal bruges: Det er vigtigt, at
kommunalbestyrelsen fra starten gør sig det klart, hvordan lokalrådene skal bruges, hvor meget og i hvilke sammenhænge –
herunder også hvad de ikke skal bruges til. Skal rådene fx være
rene dialogfora, eller skal de også have en eller anden form for
kompetence? Skal lokalrådene have økonomiske midler til rådighed? Skal de have stillet sekretariatsbistand og/eller lokaler til
disposition?
Få forventningsafstemt på forhånd: Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen får sine forventninger til lokalrådene afstemt
med rådene selv. Ved at sikre tydelige forudsætninger for dialogen, kan man spare alle parter for en del unødige frustrationer.
Afklar roller: Det kan give problemer, hvis et lokalråd opfatter
sig selv som en form for opposition til kommunalbestyrelsen – i
stedet for et forum for dialog og rådgivning. Hvis de eksempelvis
ser møderne med politikerne mere som en kampplads end som
en chance for at dele viden og inspirere hinanden. Derfor er det
vigtigt, at man fra starten får kommunikeret klart til lokalrådene,
hvilken rolle de er tiltænkt. Omvendt må også kommunalbestyrelsen afklare sin egen rolle – blandt andet om man som kommunalbestyrelsesmedlem skal have mulighed for også at være
medlem af et lokalråd.
Få forvaltningen med: I nogle kommuner har dialogen mellem
lokalråd og kommunalbestyrelsen været rigtig god, mens samarbejdet med administrationen har været mere trægt. Det kan
skyldes, at lokalrådene ofte går lidt på tværs af de faste kommunikationskanaler i forvaltningen. Det kan være en god idé at
afklare, hvor mange administrative ressourcer opgaverne i forhold til lokalråd kræver samt at sikre, at disse opgaver er forankret de rigtige steder.
Lokalråd er ikke en universalløsning: Lokalråd er ikke nødvendigvis alles kop te. Lange møder i lokalråd kan måske hæmme nogle borgeres kreativitet og engagement. Sådanne ildsjæle
vil ofte komme mere til deres ret i mere uformelle inddragelsesformer. Andre borgere er måske mere interesseret i at blive inddraget i forhold til de enkeltsager, de brænder for. Det er derfor
en god idé at overveje, hvilke andre former for borgerdialog der
(også) er brug for.
Løb det stille i gang, og tilpas løbende: Det kan være en fordel at starte i det små – eksempelvis med et pilotforsøg med lo-
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kalråd i nogle få udvalgte områder. Erfaringerne herfra kan være
vigtige, hvis man siden ønsker at etablere lokalråd i andre af
kommunens lokalområder.
Overvej hvordan lokalrådene kan organiseres: Nogle kommuner foretrækker en meget løs organisering, hvor lokalrådene
vokser op fra neden. Det indebærer, at det i høj grad er op til lokalområderne selv at afgøre, om der er behov for et lokalråd, og
hvordan det i givet fald skal organiseres. Andre kommuner foretrækker en mere formaliseret tilgang, hvor det på forhånd er besluttet, at der skal være et bestemt antal udvalg, og hvor der er
klare retningslinjer for, hvordan lokalrådene inddrages i kommunalbestyrelsens arbejde.

Lokalråd i praksis
Hvor mange lokalråd skal der være? Hvordan kan man organisere dialogen
med lokalrådene sådan, at kommunalbestyrelsen ikke kommer til at drukne i
møder og papir? Hvilke sager skal man sende i høring? Hvordan vælges r epræsentanter til lokalråd?
Vigtige spørgsmål uden entydige svar. Nogle kommuners geografi kan lægge
naturligt op til, at man kun opretter lokalråd i dele af kommunen. Nogle oplever, at små bysamfund har et andet behov for lokalråd end de større byer.
Andre steder kan der være en lang lokal tradition for lokalråd. Danske kommuner er meget forskellige, og de løsninger, der passer i én kommune, er
ikke nødvendigvis gode for en anden.
Som kommune kan man derfor med fordel undersøge forskellige modeller:
Hvordan har man grebet det an i andre kommuner? Hvordan ville tilgangen i
X Kommune fungere hos os? Hvilke særlige forhold i vores kommune gør, at
deres model ikke passer her hos os – eller netop passer rigtig godt, hvis blot
den ændres på nogle få punkter?
Læs mere om hvordan Vordingborg, Middelfart og Esbjerg Kommune har
håndteret disse spørgsmål i anden del af dette katalog på side 12

Foregrib konsekvenserne
Det er altid nemmere at håndtere en svær situation, hvis man har
tænkt den igennem, før den opstår. Derfor kan det også være en
god idé, at kommunalbestyrelsen har overvejet en række mulige
konsekvenser af at oprette lokalråd – fx ved at drøfte spørgsmål
som:
Hvordan undgår vi uklarhed om, hvem der træffer beslutninger?
Hvordan kan vi skabe en ramme for lokalrådene, der gør dem
attraktive for et bredt udsnit af borgerne?
Hvordan prioriterer vi tid til dialog med lokalrådene uden at blive
kvalt i for mange møder og mere papir?
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Hvilke andre ulemper eller risici kan der være ved at indføre lokalråd – og hvordan kan vi bedst imødegå dem?
Der findes ikke generelle svar på disse spørgsmål. Men selv om man
tit er nødt til at prøve sig lidt frem, kan både kommunalbestyrelse
og forvaltningen have gavn af en indledende ”slagplan” for, hvordan
forskellige udfordringer kan håndteres. Det handler i virkeligheden
blot om på forhånd at have overvejet konsekvenserne og at tage
højde for dem, når man forbereder at etablere lokalråd.

Hold dialogen levende
God borgerdialog er ikke gjort med at etablere lokalråd. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen løbende tager temperaturen på borgerdialogen og justerer den ud fra de hidtidige erfaringer. Nedenfor
er der en række opmærksomhedspunkter og gode råd, kommunalbestyrelsen kan bruge som inspiration til den løbende evaluering og
udvikling af arbejdet med lokalråd:
Fungerer lokalrådene efter hensigten?
Hvordan oplever parterne dialogen? Hvad fungerer godt og mindre
godt? Hvordan ønsker vi at arbejde med lokalråd fremover?
Bliver dialogmøderne forberedt godt nok?
Velforberedte møder giver en bedre og mere kvalificeret dialog mellem lokalråd, kommunalpolitikere og forvaltning. Det kan fx hjælpes
på vej, hvis kommunerne sender et udkast til en dagsorden ud til
lokalrådene og beder om deres input. Hvis et lokalråd eksempelvis
ønsker en ny lokal cykelsti, kan alle parter inden mødet sætte sig
ind sagen.
Tænker I over, hvilke input I ønsker fra lokalrådet?
Det kan være en god idé inden hvert enkelt møde med lokalråd at
overveje, hvilken type input der ønskes fra lokalrådet. Det kræver
blandt andet, at I som kommunalbestyrelse gør rammerne for dialogen klar: Hvordan påvirker den konkrete sag lokalområdet, og på
hvilke områder ønsker I deres input?
Prioriterer I lokalrådene højt nok?
Lokalrådene forventer selvfølgelig en reel dialog med den kommunalbestyrelse, der har etableret dem. Som kommunalpolitiker skal
man være klar til at mødes med lokalrådene og vide, at det koster
nogle ekstra møder. Det er derfor vigtigt, at man som kommunalbestyrelse finder en form, hvor man på én gang prioriterer tid til lokalrådene og tager højde for borgmesterens og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmers travle hverdag. Man kan fx overveje, om det
altid skal være økonomiudvalget, der mødes med lokalrådene. Måske kan andre af de stående udvalg træde i stedet, når det giver
mening. Man kan også overveje, om man altid skal mødes med lo-
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kalrådene hver for sig, eller om man nogle gange kan mødes med
en gruppe af lokalråd samlet.
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DEL 2
Tre kommuners erfaringer med lokalråd
Esbjerg: Lokalråd vokser op nedefra
I Esbjerg Kommune er lokalråd langt fra nogen ny idé. I den gamle
Esbjerg Kommune gik det lokale foreningsliv sammen og dannede
såkaldte lokale fællesråd, der holdt møde med kommunalbestyrelsens økonomiudvalg én gang om året. Erfaringerne herfra, trækker
kommunen på i dag.
I Esbjerg Kommune er der i øjeblikket 18 lokalråd. Der kan dog
komme flere, for den lokale repræsentation bygger først og fremmest på lokalområdernes eget frivillige initiativ, og de definerer
selv, hvordan lokalområdet afgrænses. Der er indtil videre ingen
formelle krav til, hvordan lokalrådene organiserer sig. Men det er
klart, at hvis der kommer et meget stort antal lokalråd, må dialogen
med det politiske system organiseres sådan, at politikerne kan
overkomme at holde møderne med lokalrådene.
Lokalområdet udpeger på forskellig vis selv repræsentanter til lokalrådet. Én metode er en slags ”foreningernes samråd”, hvor forældrebestyrelser, idrætsforeninger og andre lokale foreninger finder
frem til borgere, der har tid og lyst.
Dialogforum og høringsorgan
Lokalrådene fungerer som dialogforum og høringsorgan. Rådene har
høringsret i forhold til kommunale tiltag, der har særlig betydning
for deres område, men er ikke tillagt beslutningskompetence.
Udgangspunktet er, at hvert lokalråd mødes med Økonomiudvalget
en gang om året. Her kan parterne drøfte alle kommunale forhold,
der har betydning for det enkelte lokalområde. Der bliver lavet en
dagsorden på forhånd, som bliver sendt ud til lokalrådene, så de kan
komme med forslag til, hvilke emner der skal tages op – og så Økonomiudvalget kan forberede sig ordentligt på dialogen. Kommuneplanen og budgettet er typisk faste punkter på mødet.
Efter mødet bliver alle de små og store spørgsmål, der er kommet
op, skrevet ned og sendt til forvaltningen. De bliver så besvaret inden Økonomiudvalgets næste møde med lokalrådet. Politikerne får
en liste over spørgsmål og svar, så de hele tiden kan følge med i
dialogen med lokalrådene.
Fagudvalgenes kontakt til og dialog med lokalområderne går blandt
andet via institutionsområdet, hvor udvalget er i dialog med brugerbestyrelser for skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Desuden kan
fagudvalgene holde møder med lokalrådene om konkrete faglige
sager og spørgsmål.
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Lokalråd i Esbjerg
I Esbjerg Kommune har man blandt andet brugt lokalråd til:
at udvikle landsbyplaner i 20 landsbyer
at få sparring og input på det tekniske område – bl.a. cykelstier
Læs mere om lokalråd i Esbjerg Kommune her:
http://www.esbjergkommune.dk/Borger/Samfund%20-%20Borger%20%20Beredskab/N%C3%A6rdemokrati%20og%20lokalr%C3%A5d.aspx

Vordingborg: Tættere på lokalområderne
Ved kommunalreformen blev Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg kommuner lagt sammen til den ny Vordingborg Kommune.
Kommunalbestyrelsen lagde vægt på, at demokratiet ikke måtte
komme for langt væk i den nye storkommune og besluttede derfor
at oprettes 16 lokalråd.
De nye lokalråd skulle ikke laves efter de gamle kommunegrænser,
men i stedet tage udgangspunkt i naturligt sammenhængende områder. Det var også vigtigt, at der ikke blev flere råd, end at politikerne havde tid til at mødes med hvert enkelt en eller to gange om
året.
Udover lokalrådene nedsatte man også fem dialogudvalg med medlemmer af kommunalbestyrelsen, sammensat på tværs af politiske
partier, fagudvalg og geografi. Dialogudvalgene har den løbende
kontakt til lokalrådene.
Figuren viser, hvordan lokalrådene er organiseret i Vordingborg
Kommune. Det er de enkelte dialogudvalg, der har den direkte kontakt til lokalrådene.
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Alle kan være med
Et dialogudvalg forpligter sig til at tage initiativ til og arrangere
mindst ét årligt møde med hver af sine lokalråd. Forvaltningen deltager ikke på dialogmøderne, men efter et dialogmøde sender det
enkelte lokalråd de spørgsmål, de ønsker afklaret, til forvaltningen.
Svarene sendes til politisk orientering, så politikerne kan have dem
med til næste dialogmøde.
Lokalrådene har selv etableret en paraplyorganisation som et inspirationsforum for deres eget arbejde. Den har kommunen som sådan
ikke noget med at gøre.
Lokalrådene styrer også selv, hvordan deres medlemmer bliver
valgt. Generelt er det sådan, at alle der har lyst, kan være med. I
Præstø lokalråd har man fx valgt, at borgerne kan melde sig til lokalrådets næste møde med et klik på hjemmesiden. Det betyder, at
man som borger kan vælge at deltage i et enkelt møde eller i en
periode, og så gå ud igen.
Lokalråd i Vordingborg
I Vordingborg Kommune har man blandt andet brugt lokalrådene til:
at sparre om kommuneplanen
at vurdere, hvor en ny daginstitution skulle placeres
at drøfte et forslag om en ridesti igennem kommunen.
Læs mere om lokalråd i Vordingborg her:
http://vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11421

Middelfart: Borgerne afgør antallet af lokalråd
Det er p.t. dannet syv lokalråd i Middelfart Kommune, men antallet
ligger ikke fast. Kommunalbestyrelsen har valgt en meget åben
form, hvor der kan etableres flere, hvis lokalområderne selv ønsker
det. Det er også lokalområderne selv, der foreslår den geografiske
afgrænsning.
Hvert lokalråds medlemmer bliver udpeget af Middelfart Byråd efter
indstilling fra beboerne i lokalområdet. Hvert lokalråd kan årligt disponere over et mindre beløb til sin drift. Lokalrådet kan annoncere
sine særlige arrangementer sammen med Middelfart Kommunes
ugentlige informationsannoncer.
Lokalrådene har blandt andet høringsret i visse sager, der har betydning for lokalområdet. Middelfart Byråd kan desuden give udvalget kompetence til at drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale samlingssteder.
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Der er som minimum ét stormøde om året, hvor kommunalbestyrelsen og forvaltningen mødes med lokalrådene.

Lokalråd i Middelfart
I Middelfart Kommune har man bl.a. brugt lokalrådene til:
at drøfte etableringen af en privat børnehave
at sparre om trafikforhold – herunder cykelstier
at diskutere arealudlægning.
Læs mere om lokalråd i Middelfart Kommune her:
http://middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokalråd.aspx
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