
 

 

 
   

 
Forslag til udpegning af medlemmer til et § 17, stk.  

4-udvalg for natteliv 

 

Ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg for natteliv i Københavns Kom-

mune besluttes medlemssammensætningen i udvalget af Københavns 

Borgerrepræsentation. 

Repræsentantskab 

I lighed med proceduren ved udpegning af medlemmer til de kunstfag-

lige udvalg i Københavns Kommune, vil relevante organisationer og ak-

tørgrupper på restaurations- og nattelivsområdet forestå en indstilling 

af Nattelivsudvalgets medlemmer. 

Der lægges op til, at de indstillingsberettede organisationer repræsen-

terer følgende grupper i Københavns natteliv: 

• to repræsentanter udpeges af restaurations-/nattelivserhvervet  

• tre repræsentanter udpeges af lokaludvalg/beboere 

• to repræsentanter udpeges af nattelivsgæster/unge brugere 

• én repræsentant udpeges af detailhandlen 

• én repræsentant udpeges af kulturlivet 

• én repræsentant udpeges af Københavns Politi 

• to repræsentanter med sæde i Teknik- og Miljøudvalget udpe-

ges af Københavns Borgerrepræsentation 

• to repræsentanter med sæde i Kultur- og Fritidsudvalget udpe-

ges af Københavns Borgerrepræsentation, heraf Kultur- og Fri-

tidsborgmesten, som er født forperson for udvalget. 

Med ovenstående repræsentantsammensætning vil udvalget i alt bestå 

af 14 medlemmer. Det samlede udvalg anbefales ikke at overstige 15 

medlemmer af hensyn til udvalgets arbejdsdygtighed. 

Jf. ligestillingsloven skal de myndigheder og organisationer, som har 

ret til at udpege medlemmer til et § 17, stk. 4-udvalg for natteliv som 

udgangspunkt både foreslå en mand og en kvinde per sæde. 

Repræsentanterne i partnerskabsudvalget skal fortrinsvis udpeges 

blandt personer med bopæl i Københavns Kommune, subsidiært skal 

de have tilknytning til Københavns Kommune. 
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Udpegning af medlemmer 

Nattelivets repræsentantskab indstiller medlemmer og suppleanter til 

Københavns Kommunes Nattelivsudvalg efter nedenstående fordeling. 

Restaurations- og nattelivserhvervet udpeger to medlemmer 

Restaurations- og nattelivserhvervet i København opfordres til at ind-

stille fire kandidater (to mænd og to kvinder) i prioriteret rækkefølge til 

at udfylde to faste sæder i § 17, stk. 4-udvalget for natteliv. De to kandi-

dater, der ikke tildeles et sæde i udvalget vil fungere som suppleanter. 

 

Organisationer med indstillingsret: 

• Danmarks Restaurationer og Cafeer (DRC) 

• HORESTA 

• KBH – Commerce & Culture (KCC) 

Lokaludvalg/beboere udpeger tre medlemmer 

Lokaludvalgene og beboerforeningerne i København opfordres i fælles-

skab til at indstille seks kandidater (tre mænd og tre kvinder) til at ud-

fylde to af de faste sæder i § 17, stk. 4-udvalget for natteliv. De to indstil-

lede kandidater, som ikke vælges, vil fungere som suppleanter. 

 

Lokaludvalgene skal inddrage relevante beboerforeninger i indstillin-

gen af kandidater. Lokaludvalgene opfordres desuden til at inddrage 

beboerforeninger fra hele København. Beboerne skal repræsentere 2 

ud af de 3 medlemmer i Nattelivsudvalget. 

 

Unge og nattelivsgæster udpeger to medlemmer 

Unge brugere og nattelivsgæster i København opfordres til at indstille 

fire kandidater (to mænd og to kvinder) i prioriteret rækkefølge til at ud-

fylde to af de faste sæder i § 17, stk. 4-udvalget for natteliv. De to kandi-

dater, der ikke tildeles et sæde i udvalget vil fungere som suppleanter. 

 

Organisationer med indstillingsret: 

• Københavns Ungeråd 

• Club Mafia 

• Mino Danmark 

• LGBT+ Danmark/LGBT+ Ungdom 

• Danske Gymnasiers Sammenslutning (DGS) 

• Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

• Ungdomsbureauet 

Detailhandlen udpeger et medlem 

Detailhandlen i København opfordres til at indstille to kandidater (en 

mand og en kvinde) til at udfylde ét af de faste sæder i § 17, stk. 4-udval-

get for natteliv. Den kandidat, som ikke vælges til medlem i udvalget, vil 

fungere som suppleant. 

 

Organisationer med indstillingsret: 

• Dansk Erhverv 
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Kulturlivet udpeger et medlem 

Kulturlivet i København opfordres til at indstille to kandidater (en mand 

og en kvinde) til at udfylde ét af de faste sæder i § 17, stk. 4-udvalget for 

natteliv. Den kandidat, som ikke vælges til medlem i udvalget, vil fun-

gere som suppleant. 

 

Organisationer med indstillingsret er: 

• Dansk Live 

• Københavns Frie Promotere 

• Brancheforeningen Af Oplevelsesproducenter (BAO), Køben-

havn og Hovedstadsregionen 

• KUNE 

Københavns Politi udpeger ét medlem 

Københavns Politi opfordres til at indstille to kandidater (en mand og en 

kvinde) til at udfylde ét af de faste sæder i § 17, stk. 4-udvalget for natte-

liv. Den kandidat, som ikke vælges, vil fungere som suppleant. 

 

Københavns borgerrepræsentation udpeger fire medlemmer 

Københavns Borgerrepræsentation udpeger seks medlemmer til § 17, 

stk. 4-udvalget for natteliv. Jf. ligestillingsloven forventes det, at borger-

repræsentationen som udgangspunkt indstiller et lige antal mænd og 

kvinder. 

 

Borgerrepræsentationen opfordres til at indstille tre medlemmer med 

sæde i Teknik- og Miljøudvalget i prioriteret rækkefølge. Derudover op-

fordres Borgerrepræsentationen til at indstille tre medlemmer fra Kul-

tur- og Fritidsudvalget i prioriteret rækkefølge. Kultur- og Fritidsborg-

mesteren er født forperson for udvalget. 

 

Dén kandidat, fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget, som ikke tildeles et sæde i udvalget vil fungere som 

suppleant. 

 


