Samarbejdsaftale mellem lokalrådene, landdistriktsrådet og
Nordfyns Kommune
Baggrund
Landdistriktsrådet Nordfyn blev oprettet i 2007. I december 2008 indgik landdistriktsrådet en
aftale med Nordfyns Kommune om en organisering af de nordfynske lokalråd med
landdistriktsrådet som paraplyorganisation. Formålet var at danne grobund for organiseret
borgerinddragelse i Nordfyns Kommune, så lokalsamfundene fik lettere adgang til at blive
aktive og konstruktive medspillere i udviklingen af Nordfyn.
Landdistriktsrådet gik umiddelbart efter indgåelsen af denne aftale i gang med at hjælpe
lokalsamfundene med at organisere sig.

Lokalrådene
Lokalrådene definerer selv deres geografiske område og deres formål, som f.eks. kan handle
om:
·

At arbejde for områdets interesser ved at være bindeled mellem borgerne og
kommunen.

·

At skabe bredest muligt samarbejde om løsning af lokale opgaver.

·

At tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere.

Lokalrådene kan inddrages i Nordfyns Kommunes behandling af almene sager, der vedrører
lokalrådets geografiske område. Det gælder bl.a.
·

Lokalplaner, dispensationer fra kommuneplan/lokalplan

·

Kollektiv trafik, trafiksikring, trafiksanering og færdselsregulerende foranstaltninger

·

Miljøspørgsmål

·

Turisme og erhvervsfremme

·

Etablering og drift af idrætsanlæg

·

Etablering af kultur- og fritidsaktiviteter

·

Borgerbetjening og pasningstilbud

·

Skoledistrikter

Landdistriktsrådet
Landdistriktsrådets formål er ifølge vedtægterne at
·

varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få
medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Nordfyns Kommune.

·

at virke som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for
lokalsamfundene/lokalrådene i Nordfyns Kommune med det overordnede formål at
medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige
lokalsamfund.

·

at fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Nordfyns Kommune og øvrige relevante
myndigheder og organisationer.

Landdistriktsrådet Nordfyn er knyttet til Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Samarbejdet
Der afholdes et årlig møde mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og landdistriktsrådet.
Landdistriktsrådet tager initiativet til møderne. Erhvervs- og Udviklingsudvalget er også
velkommen til at invitere landdistriktsrådet til et møde.
I forbindelse med sager, som angår lokalrådene, kan kommunen kontakte landdistriktsrådet
for at inddrage rådet i arbejdet.
Enkelte lokalråd kan henvende sig direkte til kommunen med konkrete sager eller de kan
henvende sig til landdistriktsrådet med mere generelle sager.
For at styrke den løbende kontakt lægges referaterne fra landdistriktsrådets møder på
dagsordenen for Erhvervs- og Udviklingsudvalget til orientering.
De årlige statusrapporter, som landdistriktsrådet indsamler fra lokalrådene, lægges på
Erhvervs- og Udviklingsudvalgets dagsorden til orientering.

Økonomi
Landdistriktsrådet tildeles årligt et beløb, som dels skal anvendes i forhold til
landdistriktsrådets formål og dels skal uddeles til de enkelte lokalråd efter nærmere fastsatte
retningslinjer. I 2012 er beløbet 10.000 kr.

