Landdistriktnetværk Lolland sender hermed forslag til Lolland Kommune om etablering
af Lokalråd.
Landdistriktnetværk Lolland opfatter det som sin fornemste opgave, at være bindeled
mellem de, der bor i landdistrikterne og så politikerne og embedsmændene.
Lidt om lokalråd
Lov om kommunernes styrelse (§65d) giver en kommunalbestyrelse mulighed for at nedsætte lokaludvalg.
Sådan har det været siden 1994.
I nogle kommuner har lokalråd været i funktion i årevis, men os bekendt har det aldrig været på tale at
oprette lokalråd i Lolland Kommune, selv om det på grund af kommunens historie og geografi er oplagt.
Den ny storkommune, Lolland Kommune, er opstået ved en sammenlægning af de gamle kommuner på
Lolland, her undtaget Sakskøbing og Nysted.
Der er brug for en tættere dialog, så kommunalbestyrelsen kan koncentrere sig om de store, overordnede
linjer. Det handler om nærdemokrati og borgerinddragelse, og det handler om at modarbejde tendensen
til, at magten koncentreres i Maribo og Nakskov.
Med kommunesammenlægningen er der opstået et demokratisk underskud. Oprettelse af lokalråd kan
være med til at vende den uheldige udvikling.
Hvilke opgaver tager lokalrådet sig af?
Lokalrådet deltager i den kommunale beslutningsproces i sager, der har særlig betydning
for lokalområderne. Lokalrådet kan f.eks. have til opgave at afgive høringssvar til kommunen, fremsende
forslag til kommunalbestyrelsen og udtale sig internt i kommunen eller til eksterne myndigheder.
Lokalrådets medlemmer skal formelt set vælges af kommunalbestyrelsen, dette bør ske på baggrund af en
indstilling fra lokalområdets foreninger, organisationer, brugerbestyrelser mv.
Man kunne forestille sig at man delte Lolland op i ca. 5 områder hvor de landsbyer der lå indenfor et
geografisk område samlede deres foreninger i et lokaludvalg med ca. 6-9 medlemmer, efterfølgende
vælges 3-4 personer til at deltage i et samlet lokalråd. Lokalrådets medlemmer vælges for en 2 årig
periode.
Således vil et lokalråd i Lolland Kommune komme til at bestå af ca. 15 medlemmer.
Borgerne bør have mulighed for at overvære lokalrådets møder ligesom de skal kunne deltage / inddrages
i arbejdsgrupper, arrangementer og lign.
Oprettelse af et lokalråd har en række klare fordele, når det gælder nærdemokrati og borgerinddragelse,
men der er også begrænsninger:
Styrker

Begrænsninger

Lokalrådet har som lokalt forankret aktør mulighed
for at have en tættere kontakt med borgerne i et
lokalt område end kommunalbestyrelsen. Samtidig
kan lokalrådet påpege lokale synsvinkler på sager
og have overblik over kommunens aktiviteter i
lokalområdet. Lokaludvalg kan desuden medvirke
til at sikre borgerinddragelse i
beslutningsprocesser.

Lokalrådet kræver et juridisk grundlag, hvilket kan
gøre det tungt at arbejde med samt give
begrænsninger i lokalrådets udfoldelsesmuligheder.
Lokalrådet appellerer ikke til alle typer af borgere,
da det kræver deltagelse over en valgperiode.
Beslutningsprocesserne i kommunen kan ligeledes
blive forlænget, når lokalrådet skal inddrages.

Bæredygtige lokalsamfund
Det er meget værdifuldt at opretholde den lokale skole og at lokalområdet har daginstitutioner, bibliotek,
forsamlingshus m.m., men disse ting gør det ikke alene. Reel demokratisk indflydelse og
borgerengagement er afgørende nødvendigt for at sikre et lokalsamfunds bæredygtighed.
Lokalråd
Lolland Kommune er en relativ stor kommune. Det er helt urealistisk, at byrådsmedlemmerne skulle kunne
overkomme at have nærkontakt med alle små lokalsamfund. Landdistriktnetværk Lolland vil derfor
arbejde for, at der etableres lokaludvalg i de ca. 5 områder. Det skal vel at mærke være lokaludvalg med
reel selvstændig kompetence.
Det er summen af små velfungerende lokalområder, som giver den store velfungerende kommune.
Kommunalpolitikerne skal sørge for helhed og sammenhæng og for at alle borgere bliver tilgodeset.

Landsbyer i Lolland Kommune
Birket og Vesterborg, Bandholm og omegn, Bursø, Krønge og Fuglse, Dannemare og omegn, Errindlev og
omegn, Halsted og Avnede, Holeby, Horslunde og omegn, Hunseby-Maglemer, Kappel og Vestenskov,
Rødby Fjord-området, Sandby og omegn, Stokkemarke og omegn, Søllested og omegn, Østofte-Nørreballe
og Hillested.
Landdistriktnetværk Lolland foreslår at der vælges ca. 5 lokaludvalg, med 6-9 medlemmer, det er op til
de nuværende foreninger, organisationer, brugerbestyrelser, beboerforeninger, borgerforeninger mv. at
organiserer sig i de enkelte områder. Landdistriktnetværk Lolland kan her være behjælpelig med at få
processen i gang, og vil efterfølgende være lokaludvalgenes og lokalrådets koordinerende og
administrative partner, der ligeledes kan påtage sig arbejdet som sparringspartner i udvikling af
landdistrikterne, og hjælp med til at finde eksterne puljer og fonde der kan støtte op om de initiativer
som de enkelte landsbyer ønsker.
Lokalråd med kompetence
Det er nødvendigt at lokalrådet får så stor kompetence som det er muligt. En kompetence, der er klart
defineret og som byrådet skriftligt og formelt har forpligtet sig til at respektere.
Landdistriktnetværk Lolland mener, at det mindst må omfatte:
Høringsret i forbindelse med alle emner, der vedrører lokalområdet.
Initiativet i forbindelse med alle emner, der vedrører lokalområdet.
Det vil sige en ret til at få selvstændige beslutningsforslag sat på dagsordenen for byrådets
stående udvalg.
Beslutningskompetence på de politik-områder vedrørende lokalområdet, der er uddelegeret eller
overvejes uddelegeret til embedsmændene.
Et par eksempler:
Før et lokalplanforslag om en ny vejføring bliver forelagt byrådet første gang, skal lokalrådet have
det til høring.
Lokalrådet kan få et forslag på et byrådsudvalgs dagsorden om en hvilken som helst sag
vedrørende lokalområdet. (Etablering af sportsfaciliteter, forbedrede rammer for lokale butikker,
omlægning af busruter …).
Lokalrådet skal:
Fungere som lokale nøglepersoner, der kan formidle problemer og idéer til byrådet.
Arbejde for støtte til og koordinering af det lokale kultur- og foreningsliv.
Være den samlende kraft i det nære samfund, så der skabes et overskueligt miljø - et
samfund, som borgerne føler sig engagerede i og ansvarlige for.

Byrådet skal:
Støtte lokalrådet og sikre en aktiv dialog. Det kan eksempelvis ske ved, at lokalrådet bliver knyttet til et
særligt politisk udvalg for lokaldemokrati. Opgaven er at sikre, at lokalrådet bliver hørt, samt at det får
grund til at opfatte sig selv som en værdifuld del af en større helhed.
Samtidig skal Lollands Kommune sørge for en rimelig drift af lokalrådet, gerne i samarbejde med
Landdistriktnetværk Lolland.

Forslag til den brede kommunikation
Landdistriktnetværk Lolland vil oprette et borger-netværk!
Er man borger i Lolland Kommune, og har man lyst til at holde sig ajour med de seneste planer fra Lolland
Kommune som vedrører det lokalområde man bor i, eller måske har lyst til at give sin mening til kende om
kommunens nye planer for trafik, byudvikling, ældre og unge, kultur eller andet?
Ligeledes har man måske ikke den nødvendige tid til at møde op på borger- eller infomøder, og man bliver
irriteret hvis der træffes beslutninger over hovedet på en som vedrører ens lokalområde.
Så har Landdistriktnetværk Lolland en løsning som måske vil passe borgerne i landdistrikterne. Vi vil
oprette et "borger-netværk" som vil fungerer elektronisk.
Når Lokalrådet får et oplæg fra kommunen vil oplægget blive sendt videre ud til "borger-netværket"
hvormed alle har mulighed for at give deres mening til kende. Herefter samles lokalrådet og på baggrund
af borgernes indlæg og lokaludvalgenes behandling og beslutning, sammenfattes det endelige oplæg som
afleveres til kommunen.

