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Vedrørende valg til lokalråd

Ved brev af 6. juni 1997 (i. nr. r-14538a) har Faaborg Kommune oplyst, at man har fået en henvendelse fra de
fire lokalråd i kommunen om gennemførelse af valg til lokalrådene, der vælges af beboerne i de pågældende
lokalområder. Lokalrådene ønsker at afholde valg til lokalrådene på samme dag som kommunalvalget den 18.
november 1997. På denne baggrund har kommunen ønsket at få en tilkendegivelse fra Indenrigsministeriet om
følgende fire spørgsmål:
5. Afholdelse af lokalrådsvalg i skurvogne placeret ved de kommunale afstemningssteder.
6. Eller afholdelse af lokalrådsvalg i samme bygning, som der afholdes kommunale valg i kroer, forsam
lingshuse o. lign.
7. Eller eventuel afholdelse af lokalrådsvalg i kommunale bygninger, skoler, plejehjem eller lignende.
8. Betaling af lokalrådenes eventuelle udgifter til skurvogne, bespisning aftilforordnede, trykning af stemme
sedler.
—

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:
Det antages, at offentlige myndigheders afholdelse af valg til organer, der skal repræsentere vælgerbefolknin
gen inden for et geografisk område, forudsætter lovhjemmel. Dette skyldes, at der ved et lokalrådsvalg vælges
et organ med et folkeligt mandat svarende til kommunalbestyrelsen, men alene repræsenterende et geografisk
område af kommunen. Som følge heraf må en kommunalbestyrelse efter Indenrigsministeriets opfattelse også
være afskåret fra at medvirke ved lokalrådsvalg og dermed forlene de valgte lokalråd med et vist officielt
præg.
Det forhold, at kommunen ikke kan medvirke ved sådanne lokalrådsvalg, herunder stille kommunale bygnin
ger mv. til rådighed for lokalrådsvalgene, udelukker dog ikke, at afholdelsen af lokalrådsvalgene kan ske i
skurvogne placeret ved de kommunale afstemningssteder. Det er herved en forudsætning, at der adgangsmæs
sigt er en klar adskillelse af kommunalvalget og lokalrådsvalget, herunder en tydelig angivelse ved skilte mv.
af, hvor kommunalvalget finder sted.
Endvidere bemærkes, at byrådet ikke er afskåret fra at yde et tilskud til lokalrådenes arbejde mv., der kan dæk
ke de i spørgsmål 4 nævnte udgifter.

Med venlig hilsen

Anne Birte Pade
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