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Kommissorium for Københavns Nattelivsudvalg 

 

Baggrund 

Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede Borgerrepræsen-

tationen den 20. januar 2022 at nedsætte et særligt udvalg for natteliv i Københavns Kommune. Køben-

havns Nattelivsudvalg, omtalt som Nattelivsudvalget, er nedsat i henhold til lov om kommunernes sty-

relse, § 17, stk. 4. 

Formål 

Nattelivsudvalget skal fungere som rådgivende og forberedende udvalg for Kultur- og Fritidsudvalget 

og Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at kvalificere beslutningerne på restaurations- og nattelivs-

området. Derudover skal Nattelivsudvalget arbejde med forslag og konkrete indsatser i forhold til be-

grænsning af gener fra nattelivet, jf. afsnit om udvalgets opgaver og leverancer. 

På områder delegeret til henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal Natte-

livsudvalget inddrage forvaltningerne inden forslag kan indstilles til de siddende udvalg. Ligeledes er 

Nattelivsudvalget ikke hørringsberettigede i enkeltsager på områder delegeret til Teknik- og Miljøfor-

valtningen og Kultur-og Fritidsforvaltningen. 

Form og sekretariatsbetjening 

Nattelivsudvalget er nedsat som et §17, stk. 4-udvalg under Borgerrepræsentationen. Udvalget refere-

rer til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Nattelivsudvalgets virksomhed foregår på møder, som ikke er offentligt tilgængelige. Udvalget skal af-

holde minimum fire møder om året. Der kan inddrages en bredere interessentgruppe i forbindelse 

med oplæg, workshops og lignende. 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. forretningsorden for Københavns 

Nattelivsudvalg. 

Referater og dagsordener fra møderne i Nattelivsudvalget offentliggøres på Københavns Kommunes 

hjemmeside. 

Sammensætning 

Sammensætning af medlemmer i Nattelivsudvalget er besluttet af Borgerrepræsentationen. 

I medlemssammensætningen er der lagt vægt på involvering af et bredt spektrum af aktører fra det Kø-

benhavnske restaurations- og natteliv. Nattelivsudvalget består af i alt 15 medlemmer og udgør føl-

gende repræsentanter: 

• tre repræsentanter indstillet af lokaludvalg/beboere 

• to repræsentanter indstillet af restaurations- og nattelivserhvervet 

• to repræsentanter indstillet af nattelivsgæster/unge 

• to repræsentanter indstillet af kulturlivet 
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• én repræsentant indstillet af detailhandlen 

• én repræsentant indstillet af Københavns Politi 

• to repræsentanter udpeget af Borgerrepræsentationen med sæde i Teknik- og Miljøudvalget 

• to repræsentanter udpeget af Borgerrepræsentationen med sæde i Kultur- og Fritidsudvalget  

Af de to medlemmer, der er udpeget fra Kultur- og Fritidsudvalget er kultur- og fritidsborgmesteren 

født forperson for Københavns Nattelivsudvalg. 

Udover de faste medlemmer i Københavns Nattelivsudvalg deltager relevante embedsmænd fra for-

valtningerne. 

Vederlæggelse 

Der ydes diæter efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler til de af udvalgets medlemmer, som 

ikke er medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation. 

Valgperiode 

Repræsentanter fra nattelivet kan højst have sæde i Nattelivsudvalget i to sammenhængende valgperio-

der med virkning fra den kommunale valgperiode 2022-2025. 

Opgaver og leverancer 

1. Videre behandling af høringssvar 

Nattelivsudvalget har til opgave at gennemgå og kvalificere indholdet i de høringssvar, som er ind-

givet i forbindelse med den offentlige høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021. På den bag-

grund skal Nattelivsudvalget stille forslag til tiltag til begrænsning af gener i nattelivet. Høringssva-

rene skal ligeledes tages i betragtning ved nedsættelse af de første lokale indsatsgrupper i Køben-

havn, jf. afsnittets pkt. 4.      

2. Forslag til tiltag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Nattelivsudvalget har til opgave at anbefale og stille forslag til tiltag til begrænsning af gener fra 

nattelivet, herunder at rådgive Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i sager, der 

vedrører problemstillinger, der er nævnt i den til enhver tid gældende restaurations- og nattelivs-

plan i København. Forslag til begrænsning af gener fra nattelivet skal blandt andet tage udgangs-

punkt i de høringssvar, som er indkommet i forbindelse med Restaurations- og Nattelivsplan 2021. 

3. Undersøgelser og dokumentation af restaurations- og nattelivet 

Nattelivsudvalget skal undersøge og dokumentere udviklingen i restaurations- og nattelivet i Kø-

benhavns Kommune. Dette indebærer også høring af borgere samt iværksættelse af panelunder-

søgelser. Udvalget er desuden ansvarlig for en årlig afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget og 

Teknik- og Miljøudvalget vedrørende kommunes arbejde på restaurations- og nattelivsområdet. 

Der kan i Nattelivsudvalgets arbejde indhentes ekstern bistand, eksempelvis juridisk konsulentbi-

stand. 

4. Iværksætte lokale indsatsgrupper 

Nattelivsudvalget kan anmode om igangsættelse af lokale indsatsgrupper på strækninger i Køben-

havns gader, som er belastede af nattelivet. De lokale indsatsgrupper har til formål at finde lokale 

løsninger på lokale udfordringer. 
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Det er imidlertid forvaltningens opgave at nedsætte de lokale indsatsgrupper. Forvaltningen kan 

nedsætte en lokal indsatsgruppe uden anmodning fra Nattelivsudvalget. 

De lokale indsatsgrupper vil udgøre ”vognportsmøder” mellem de involverede aktører, dvs. møder 

som foregår på dén lokation, hvor problemerne med nattelivet udspiller sig. En indsatsgruppe kan 

f.eks. bestå af lokale restauratører, beboere, kulturvirksomheder, natteværter, støjvagter, embeds-

mænd, politi og øvrige myndigheder samt medlemmer af Nattelivsudvalget. 

Forvaltningen initierer det første møde i en indsatsgruppe. Der er ikke afsat midler til sekretariats-

betjening af indsatsgrupperne, det videre arbejde i indsatsgruppen skal derfor aftales indbyrdes 

mellem de lokale aktører på første møde. 

5. Igangsætte konkrete initiativer med finansiering fra nattelivets aktører 

Nattelivsudvalget vil have til opgave at bevilge støtte til forsøg og særlige indsatser i nattelivet. I 

den forbindelse afsættes puljemidler, som partnerskabet kan anvende til øvrige initiativer på natte-

livsområdet. 

Der vil være to årlige ansøgningsfrister til puljen. En ansøgningsfrist i april måned og en ansøg-

ningsfrist i oktober måned. 

Kriterier for tildeling af puljemidler: 

• Der lægges vægt på, at ansøgningens formål er i overensstemmelse med visionen i den gæl-

dende restaurations- og nattelivsplan i Københavns Kommune. 

• Ansøgninger med 50 pct. medfinansiering fra nattelivets aktører vil blive prioriteret, men kri-

teriet kan fraviges, såfremt ansøgningen gælder realisering af et konkret initiativ i den gæl-

dende restaurations- og nattelivsplan. 

• Medfinansiering kan komme fra alle nattelivets aktører samt puljer af initiativer i København, 

herunder branchen, beboere, kulturvirksomheder, lokaludvalg, indsatsgrupper mv.  

• Medfinansiering kan også udmønte sig i arbejdstimer. 

• Der vil blive lagt vægt på, om ansøgningen er indgivet af en lokal indsatsgruppe til løsning af 

konkrete udfordringer lokalt i nattelivet. 

 

Nattelivsudvalget kan igangsætte en indsats med finansiering fra puljen uden medfinansiering fra 

udvalgets aktører, såfremt indsatsen bidrager til at indfri visionen i kommunens gældende restau-

rations- og nattelivsplan. 

Det bemærkes, at indsatsgrupper samt øvrige ansøgere til puljen selv skal indhente de relevante 

myndighedstilladelser til ansøgningsformålet. Behandlingen af myndighedstilladelser til projekter 

med finansiering fra nattelivspuljen behandles på samme vilkår som alle andre. 

Funktionsperiode og afrapportering 

Funktionsperioden for Københavns Nattelivslivsudvalg følger den kommunale valgperiode. Imidlertid 

fungerer et siddende udvalg indtil et nyt medlemsvalg har fundet sted. 

Nattelivsudvalgets arbejde skal evalueres årligt i en afrapportering, som skal forelægges Teknik- og 

Miljø- udvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

 


