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Høringssvar til materialet om ’tilpasning af lokaludvalg’  
 

Indledning 

Lokaludvalgene har i dag en vigtig rolle med at inddrage borgerne i 

bydelene i beslutninger om udviklingen af bydelene. Vi havde i 

Brønshøj-Husum lokaludvalg derfor håbet, at man fra kommunens 

side i tilpasningen af lokaludvalgene havde haft større ambitioner 

med hensyn til at uddelegere kompetencer og opgaver til lokalud-

valgene, eksperimentere med borgerbudgetter i større skala m.v. 

samt afsætte større ressourcer til lokaludvalgsarbejdet, såvel pulje-

midler som ressourcer til lokaludvalgssekretariaterne. Og vi håber, 

at dette synspunkt må blive medtaget i den fortsatte behandling af 

sagen. 

 

Når det er sagt takker vi for høringsmaterialet vedr. ’tilpasning af lo-
kaludvalg’. Det er vores oplevelse, at mange af vores pointer fra 
drøftelsen på vores lokaludvalgsmøde d. 25. juni 2020, hvor vi havde 

besøg af medarbejdere fra Borgerrepræsentationens Sekretariat, er 

medtaget. Derudover sætter vi pris på, at der som del af høringsma-

terialet nu er udarbejdet en opsamling, der faktuelt beskriver ram-

merne og opgaverne for vores indsats og engagement via lokalud-

valget. 

 

Sådan har vi drøftet materialet 

Vi har løbende drøftet ’tilpasning af lokaludvalg’ i takt med Økono-
miforvaltningens udarbejdelse af det endelige høringsmateriale fra 

beslutningen i gruppeformandskredsen i januar og frem til novem-

ber, hvor materialet nu er kommet i høring. Vi har således drøftet 

’tilpasning af lokaludvalg’ på vores lokaludvalgsmøder i februar, juni, 
august og november 2020. Dertil har vores forretningsudvalg og fem 

fagudvalg løbende og efter behov – uagtet denne proces med ’til-
pasning af lokaludvalg’ - drøftet temaer i relation til ’tilpasning af lo-
kaludvalg’, herunder retningslinjer for valg, høringsfrister, samar-
bejde med kommunens forvaltninger, engagement af nye lokalud-

valgs- og fagudvalgsmedlemmer mv. Vi er derfor, både før, under og 

efter denne proces, løbende optaget af forholdene for vores lokal-

udvalg. 
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Bemærkninger til høringsmaterialet (Opsamling på forslag til til-

pasninger af lokaludvalg) 

Bortset fra bemærkningerne i indledningen om ambition og ressour-

cer, er vi generelt enige i forslag til tilpasning af lokaludvalg.  

 

Vi mener dog, at der er behov for nogle enkelte justeringer og præ-

ciseringer: 

 

1. Vedr. formål og bydelsplaner 

Vi er enige i, at lokaludvalgets rolle er at arbejde aktivt og faktabase-

ret med en mangfoldighed af borgerne - og at det er en god ide, at 

bydelsplanen udarbejdes af et nyt lokaludvalg og baseres på fakta 

om Brønshøj-Husum, borgerinddragelse og samarbejde med forvalt-

ningerne. Men vi savner en tilkendegivelse fra det politiske system 

om samarbejdet om bydelsplanen. Det er vores opfattelse, at Bor-

gerrepræsentationens medlemmer samt medlemmer af politiske 

udvalg kan være endnu mere opmærksomme på dialog og input fra 

lokaludvalgene. Høringsmaterialet lægger op til, at vi som lokalud-

valg skal arbejde ’nedefra og op’ samt udarbejde materiale til Bor-

gerrepræsentationens medlemmer og udvalg. Omvendt lægger hø-

ringsmaterialet ikke op til en mulighed for forpligtende samarbejde 

den anden vej. Det ønsker vi tilføjet. Ikke for at der skal ske en 

egentlig godkendelse af planen, men for at sikre at vores visioner og 

planer er kendte af Borgerrepræsentationens medlemmer og udval-

gene, så det tværgående politiske samarbejde herom understøttes 

og udvikles. 

 

2. Vedr. understøttelse og involvering af det lokale engagement i 

lokaludvalgenes arbejde 

Vi er enige i, at det er vigtigt at det lokale engagement understøttes 

med tilbud om vejledning m.v. og udvidet brug af puljemidler. Desu-

den at borgerinddragelsen synliggøres, hvilket kan styrke lokaludval-

gets repræsentativitet i forhold til det politiske system, jf. også un-

der valgprocedurer. Men vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, 

at projektrådgivning samt øget borgerinddragelse og dokumenta-

tion kan være mere ressourcekrævende. Hvis intentionerne skal lyk-

kes vil det derfor være fornuftigt at styrke sekretariaterne ressour-

cemæssigt. 

 

3. Vedr. lokaludvalgenes kompetenceområde 

Som lokaludvalg respekterer vi naturligvis Borgerrepræsentationens 

beslutninger. Det er korrekt, at vi formidler bredden af og repræsen-

terer bydelens borgeres interesser, også når de går imod beslutnin-

ger truffet af Borgerrepræsentationen eller udvalgene - og kun i de 

situationer. Mere bør der ikke stå i afsnittet om lokaludvalgenes 

kompetenceområder. Den øvrige del af afsnittet giver indtryk af, at 
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lokaludvalgene ofte som en lukket kreds modarbejder Borgerrepræ-

sentationen. Hvis det i enkelttilfælde skulle forekomme, må det 

håndteres som et enkelttilfælde. Som afsnittet er formuleret nu, gi-

ver det indtryk af, at der ikke må forekomme den mindste kritik i 

forhold til de politiske beslutningstagere. 

 

4. Forvaltningens tidlige inddragelse og samarbejde 

Vi er enige i den stærke fremhævelse af betydningen af samarbejdet 

mellem lokaludvalgene og forvaltningerne og frister for høring m.v.  

Og vi håber, at det bliver muligt at udmønte principperne i praksis. 

 

5. Tilpasning vedr. repræsentativitet og valg 

Vi er enige i, at det indirekte valg bør bevares, da foreningsrepræ-

sentanter har et unikt indblik i bydelen og en stor kontaktflade samt 

netværk på baggrund af deres engagement heri. Den foreslåede 

valgprocedure vil forhåbentlig vise sig mere hensigtsmæssig og for-

ståelig end den hidtidige og sammenholdt med en mere dokumen-

teret borgerinddragelse, kan vi forhåbentlig styrke lokaludvalgets 

repræsentativitet.  

 

6. Lokaludvalgene bør kunne optage fondsmidler 

Afslutningsvis vil vi bemærke, at vi finder det væsentligt, at lokalud-

valgene får mulighed for at kunne påtage sig et økonomisk medan-

svar for realisering af lokale projekter i bydelen. Konkret ved at 

kunne søge midler fra fonde til realisering af projekter – i samar-

bejde med lokale aktører og interessenter. Det burde også være i 

tråd med de ønsker om involvering i og rådgivning omkring lokale 

projekter m.v. 

 

 

 

 

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg  

 

Hans S. Christensen 

Formand 

 

 

 


