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Høringsbrev vedr. tilpasning af lokaludvalg 

 

 

Kære lokaludvalg 

 

Som I ved, skal Økonomiforvaltningen, på opdrag fra gruppefor-

mandskredsen, udarbejde forslag til tilpasninger af lokaludvalg, som 

behandles af gruppeformandskredsen primo 2021.  

 

Forinden gruppeformandskredsens behandling, sendes det sam-

lede materiale hermed i høring i lokaludvalg til og med d. 30. novem-

ber 2020. Materialet er vedlagt dette høringsbrev. 

 

I bedes sende jeres høringssvar til Borgerrepræsentationens Sekre-

tariat, Maria Petersen Ølholm på mail: NS3S@kk.dk 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige tak for jeres 

bidrag til arbejdet. Både for input til det forudgående arbejde om-

kring kommunens københavnerinddragelse 2018-19 og ift. arbejdet 

med tilpasning af lokaludvalg. Tak for jeres gæstfrihed og engage-

ment på dialogmøderne, det har været spændende at være en del af 

den dialog, der har foregået.  

 

Jeg ser frem til det videre samarbejde om arbejdet med tilpasning af 

lokaludvalg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Dubgaard Hansen 

Sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat 
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Om høringsmaterialet 

Opdrag og formål  

Arbejdet med tilpasning af lokaludvalg blev besluttet på gruppefor-

mandskredsens møde d. 22. juni 2018. Kredsen godkendte vedlagte 

bilag 1: ’Hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg’ på 
møde d. 18. juni 2020, som grundlag for det videre arbejde med ud-

arbejdelse af forslag til tilpasninger af lokaludvalg. Oplægget opnå-

ede også bred tilslutning fra de deltagende lokaludvalgsformænd. 

 

Formålet med arbejdet med tilpasning af lokaludvalg er at tilveje-

bringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes ar-

bejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for 

den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg.  

 

Det bemærkes, at der lægges op til et større arbejde i lokaludvalgene 

mht. mere og veldokumenteret københavnerinddragelse samt tilbud 

om råd og vejledning til understøttelse af lokalt engagerede køben-

havnerne. Dette forventes opvejet mod, at lokaludvalgene i højere 

grad orienterer deres arbejde mod bydelenes behov og ønsker, og 

samtidig kan prioritere og reducere antallet af høringssvar. Endvi-

dere forventes det, at det tidlige samarbejde med forvaltningerne i 

sig selv vil styrke arbejdet med københavnerinddragelse i overens-

stemmelse med kommunens fem principper for københavnerdialog.  

 

Grundlag for udarbejdelse af forslag til tilpasninger  

’Hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg’ er inddelt i fem 
fokusområder: lokaludvalgenes; 1) formål, 2) opgaver, 3) repræsen-

tativitet og valg, 4) geografisk inddeling samt 5) administrativ or-

ganisering. Det er tilvejebragt på baggrund af Københavns Kommu-

nes principper for københavnerdialog (bilag 10), pointer fra køben-

havnerinddragelsen (MFK) i 2018-19 (bilag 1, side 4) samt en spør-

geskemaundersøgelse om lokaludvalgenes arbejde, som indgår i bi-

lag 11: ’Rapport over data og erfaringer om lokaludvalg’.  
 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med alle lokaludvalg, 

lokaludvalgssekretariater og Sammen om Byen om idéerne i bilag 1 

samt afholdt en række interview med samarbejdspartnere til lokalud-

valgene. Pointer fra dialogmøder og interview fremgår af bilag 4. 

 

Forslag til tilpasninger 

Det samlede arbejde har resulteret i vedlagte materiale om forslag til 

tilpasninger af lokaludvalg. Forvaltningens opsamling på forslag til 

tilpasninger fremgår af bilag 2, mens en redegørelse for forslagene 

kan læses i bilag 3. 
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Bemærkning vedr. ændringer i regelgrundlag 

Forvaltningen har foretaget de nødvendige ændringer i regulativ og 

kommissorium for lokaludvalg samt retningslinjer for valg til lokalud-

valg i bilag 7-9, som skal sikre at regelgrundlaget for lokaludvalgenes 

arbejde justeres i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens 

forslag til tilpasninger. 

 

Videre proces 

På baggrund høringen af lokaludvalg, udarbejder Økonomiforvalt-

ningen et forslag til tilpasninger af lokaludvalg, som forelægges 

gruppeformandskredsen primo 2021. Forslaget skal herefter be-

handles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De konkrete 

forslag til justeringer i Regulativ for lokaludvalg skal godkendes i So-

cial- og Indenrigsministeriet og herefter 2. behandles i Økonomiud-

valget og Borgerrepræsentationen.  

 

Forslaget forventes endeligt godkendt midt 2021 med henblik på 

iværksættelse af en tilpasset model for lokaludvalgenes arbejde fra 

konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022. 

 

Det forventes, at der er fundet en operationel model for tidlig inddra-

gelse, samarbejde og kontakt mellem de enkelte forvaltninger og lo-

kaludvalg midt 2021. Økonomiforvaltningen vil, i samarbejde med lo-

kaludvalgssekretariaterne og kommunens tværgående forvaltnings-

samarbejde om københavnerinddragelse: ’Sammen om Byen’, facili-
tere en dialog med fokus på løsninger på det gode samarbejde mel-

lem de enkelte forvaltninger og lokaludvalgene. 

 

Primo 2022 forventes alle forvaltninger at bidrage med viden til og 

kvalificering af lokalvalgenes arbejde med bydelsplaner i dialog med 

lokaludvalg og lokaludvalgssekretariater. 

 

Oversigt over materiale 

Med høringsbrevet følger 11 bilag: 

 
• Bilag 1: Hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg.  

• Bilag 2: Opsamling på forslag til tilpasninger af lokaludvalg. 

• Bilag 3: Baggrundsrapport om forslag til tilpasninger af lokaludvalg. 

• Bilag 4: Temaer og pointer fra dialogmøder med lokaludvalg og inter-
view med samarbejdspartnere. 

• Bilag 5: Forslag til nyt koncept samt tids- og procesplan for bydelsplaner. 

• Bilag 6: Notat vedr. puljemidlernes anvendelsesområde. 

• Bilag 7: Forslag til ændringer i Regulativ for lokaludvalg. 

• Bilag 8: Forslag til ændringer i Kommissorium for lokaludvalg. 

• Bilag 9: Forslag til ændringer i Retningslinjer for valg til lokaludvalg. 

• Bilag 10: Fem principper for øget dialog med københavnerne. 

• Bilag 11: Rapport over data og erfaringer om lokaludvalg. 
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