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Bilag 8 
         

Forslag til ændrede retningslinjer for valg til Lokaludvalg 
Nedenstående er et forslag til nye retningslinjerne for valg af foreningsmedlemmer og -suppleanter 

til lokaludvalg. Ændringerne er foretaget i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens forslag 

til tilpasninger af lokaludvalg. Forslaget skal erstatte de gældende ’Retningslinier for lokaludvalge-

nes opstillingsmøde’, som fremgår af bilag 9. Gruppeformandskredsens beslutninger fra dets 

møde 26. februar 2021 er indarbejdet med blå rettelsesmarkeringer. 

 

Forslag til ’Retningslinjer for valg til lokaludvalg’: 

Præambel  

I henhold til § 6 i Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune samt Kommissorium for lokal-

udvalg skal der afholdes et valg, hvor lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser 

på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og lignende (fremover kaldet foreninger) ind-

stiller, hvilke medlemmer, der skal sidde i lokaludvalget som repræsentanter for bydelens forenin-

ger. 

Disse retningslinjer gælder for alle lokaludvalg i Københavns Kommune og beskriver, hvem der kan 

vælges til lokaludvalgene, og hvordan valget afholdes. 

 

Forberedelse af valget 

§ 1 Københavns Kommune indkalder til valg i de 12 lokaludvalg efter hvert kommunalvalg. Lokalud-

valgenes sekretariater står for den praktiske tilrettelæggelse og afholdelse af valget. 

§2 Lokaludvalgenes sekretariater skal senest 3 måneder før valgets tilmeldingsfrist, via CVR-registe-

ret og anden information, så vidt muligt have registreret de lokale foreninger i deres bydele.  

Senest 3 måneder før valgets tilmeldingsfrist skal lokaludvalgenes sekretariater udsende en invita-

tion til foreninger til deltagelse i valg til lokaludvalg.  

 

Lokaludvalgssekretariaterne sender samtidig information til borgerne i København om muligheden 

for at stille op til valg til lokaludvalg, som repræsentant for en forening, der er aktiv i bydelen. 

§ 3 De lokale foreninger inviteres til at kandidere med hver én repræsentant og/eller at stemme til 

valget i deres bydel. Hvis foreningen ønsker at afgive sin stemme til valget, tilsendes foreningen et 

link til afstemning om de opstillede kandidater samt et link til en hjemmeside, hvor kandidaterne er 

præsenteret. 

Borgerrepræsentationens Sekretariat 
Økonomiforvaltningen 
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Antallet af pladser til de enkelte foreninger mv. afgøres efter regulativets § 5, stk. 1. Det samlede 

antal medlemmer af lokaludvalget skal være 23 fordelt på henholdsvis partilisterepræsentanter og 

medlemmer indstillet af foreningerne. 

 

Foreningernes valgbarhed, stemmeret og efterprøvning 

§ 4 For at kunne opstille en kandidat eller stemme til valget skal en forening opfylde følgende krav: 

1. Foreningen skal stå for eller deltage i lokale aktiviteter i den bydel, hvor den opstiller, jf. § 6 i 

Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune. 

2. Foreningen skal have eksisteret minimum 1 år og have mindst 15 medlemmer. 

3. For at kunne stemme eller opstille en kandidat skal foreningen fremsende: 

- Navn på stemmeafgiver/kandidat, e-mail, telefonnummer og fødselsdato. 

- Foreningens navn.   

- Navn, e-mail og telefonnummer på én foreningsrepræsentant, der kan bekræfte, at 

stemmeafgiveren/kandidaten repræsenterer foreningen.  

4. Foreningens kandidat skal være fyldt 16 år på dagen for opstillingsmødet.  

5. For at kunne stille op til valg til lokaludvalget skal kandidaten, udover ovenstående, ved til-

melding fremsende: 

- En kort beskrivelse af foreningen og kandidatens baggrund for at stille op til valg, inte-

resse for arbejdet i lokaludvalget og for bydelen 

- Dokumentation for minimum et års eksistens, og at foreningen har mindst 15 medlem-

mer. 

 

Oplysningerne udfyldes i en skabelon udarbejdet af Økonomiforvaltningen. 

Efterprøvning af foreningernes valgbarhed og stemmeret sker ved, at lokaludvalgets sekretariat in-

den valget efterprøver de foreninger, der tilmelder sig valget, som ikke på forhånd er kendt og regi-

streret af sekretariatet, som aktiv forening i bydelen. Lokaludvalgets sekretariat kan i den anledning 

kræve fremsendelse af dokumentation for foreningens aktiviteter f.eks. i form af referat af general-

forsamling, bestyrelsesmøder eller lignende beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen. 

 

Tilmelding til valg og digital afstemning 

§ 5 Hvis foreningen ønsker at opstille en kandidat til valg til Lokaludvalget, skal kandidaten tilmelde 

sig senest en måned før der åbnes for afstemning. Foreningen skal ved tilmelding til valget tilken-

degive hvilken interessegruppe foreningen efter regulativets § 6 ønsker at repræsentere, og, om de 

ønsker en suppleantplads, såfremt de ikke opnår stemmer nok til en medlemsplads. 

 

Hvis en forening ønsker at være stemmeberettiget til valget, skal foreningen tilmelde sig senest 7 

dage før, der åbnes for afstemning.  

 

Rettidig tilmelding med indfriede krav om oplysninger er en betingelse for at stemme og stille op 

til valget.  
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Lokaludvalgets sekretariat afholder kandidat-præsentationsmøde senest 14 dage før, der åbnes for 

digital afstemning. Det er ikke muligt fra tidspunktet for præsentationsmødet at skifte interesse-

gruppe. 

 

Lokaludvalgets sekretariat præsenterer kandidaterne med billede, foreningens navn og virke samt 

en kort beskrivelse af kandidatens interesse for arbejdet i lokaludvalget og bydelen. Det sker på en 

hjemmeside inden afstemningen åbner. Præsentationen af foreningerne opdeles efter interesse-

grupper. 

 

§ 6 Afstemningen om, hvilke foreningsrepræsentanter, der skal indstilles som medlemmer og sup-

pleanter til lokaludvalget, foregår digitalt og er åben i 14 dage. 

 

Det er kun repræsentanter for foreninger, der opfylder betingelserne i §§ 4-5, der kan stemme. 

Medlemmer af lokaludvalget, som er udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen, har 

ikke stemmeret.  

 

Afstemningen er hemmelig. 

Hver stemmeberettiget kan stemme på op til det antal kandidater, der svarer til halvdelen af for-

eningspladserne i lokaludvalget plus en. Skal der vælges et ulige antal foreningsmedlemmer til lo-

kaludvalget, rundes antallet af stemmeafgivelser op. Eksempler på, hvor mange stemmer en stem-

meberettiget har: 

Eksempel 1: Foreningspladserne udgør 14 ud af lokaludvalgets 23 medlemspladser. Hver stemme-

berettiget kan stemme på 14 x ½ = 7 + 1= 8 kandidater 

Eksempel 2: Foreningspladserne udgør 15 ud af lokaludvalgets 23 medlemspladser. Hver stemme-

berettiget kan stemme på 15 x ½ = 7,5 +1 = 9 kandidater. 

 

Hver stemmeberettiget kan ikke afgive mere end 1 stemme på hver kandidat. 

Man kan undlade at bruge sine stemmer.  

 

De kandidater, der opnår flest stemmer, modtager en medlemsplads i overensstemmelse med an-

tallet af pladser til foreningsmedlemmer i lokaludvalget. 

 

Der vælges for hver interessegruppe én samlet suppleantliste for foreningsrepræsentanterne jf. § 5 

i Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune. Antallet af suppleanter afhænger af antallet af 

opstillingsberettigede foreninger. Hvis der f.eks. er 14 foreningspladser og 34 foreninger, der stiller 

op, vælges 14 medlemmer og 20 suppleanter, i det omfang de opstillede kandidater ønsker at være 

suppleanter. Suppleanterne indplaceres på den interessegruppes suppleantliste, som de har valgt 

at repræsentere. Antallet af stemmer afgør suppleanternes rækkefølge.  

 

Ved stemmelighed trækker lokaludvalgssekretariatet lod ved overværelse af to vidner. 

Lokaludvalgssekretariatet trækker lod ved overværelse af to vidner om rækkefølgen på evt. kandida-

ter, der ikke har modtaget stemmer, men ønsker at modtage en suppleantplads. 

 

Godkendelse af lokaludvalgene 

§ 7 Borgerrepræsentationen vælger efter indstilling i overensstemmelse med § 3 i Regulativ for Lo-

kaludvalg, så mange medlemmer af hvert lokaludvalg, at det samlede medlemstal bliver 23. 
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Derudover vælges efter indstilling en 1. og en 2. suppleant for hvert politiske medlem og én samlet 

for hver interessegruppe én samlet suppleantliste for foreningsrepræsentanterne. Lokaludvalget 

træder sammen og konstituerer sig efter Borgerrepræsentationen godkendelse. 

 

 

 

Ikrafttrædelse  

§ 8 Disse retningslinjer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen og 

med virkning for afholdelse af valg til lokaludvalg efter reglernes ikrafttræden. 

Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx.2021. 


