
 
   

 

Opsamling på forslag til tilpasninger af lokalud-
valg 
 

I overensstemmelse med idéer til tilpasninger af lokaludvalgenes ar-

bejde i bilag 1 og redegørelsen for forslagene til tilpasninger i bilag 3, 

anbefaler forvaltningen at de følgende forslag til tilpasninger imple-

menteres ifm. konstituering af nye lokaludvalg i 2022. 

 

Forslag til tilpasninger vedr. lokaludvalgets formål og 
opgaver 

 

Vedr. formål og bydelsplaner 
• At lokaludvalgenes primære rolle er at arbejde aktivt og fak-

tabaseret med en mangfoldighed af københavnerne om de 

temaer, der er væsentlige for københavnerne i de enkelte by-

dele - via udarbejdelse og løbende realisering af en bydels-

plan.  

• At lokaludvalgenes arbejde, herunder med bydelsplanen, 

ikke på forhånd skal være bundet op på kommunale politik-

ker, temaer, forvaltningernes arbejde eller planer. 

• At bydelsplanerne godkendes af lokaludvalgene selv og skal 

ikke forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget eller Bor-

gerrepræsentationen. 

• At bydelsplanerne er lokaludvalgenes og bydelenes egne vi-

sions- og arbejdsplaner, som udstikker visioner, temaer og 

projekter for lokaludvalgenes arbejde. Bydelsplanerne er le-

vende, tidssvarende planer, der løbende kan opdateres med 

nye projekter ligesom realiserede projekter kan angives som 

afsluttede. 

Vedr. understøttelse og involvering af det lokale engagement i lokal-

udvalgenes arbejde 
• At lokaludvalgene understøtter og integrerer det lokale initi-

ativ og engagement yderligere i lokaludvalgenes arbejde 

via:  

• udvidelse af puljemidlernes anvendelsesområde til 

at omfatte både aktiviteter, udstyr og materiale. 
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• tilbud om vejledning til københavnere, der har brug 

for hjælp til realisering af lokale sager eller initiativer 

til gavn for bydelen. 

• løbende invitation til deltagelse i arbejds-/fokus-

grupper. 

• involvering i prioritering af puljemidler til forskellige 

indsatsområder. 

• At lokaludvalgene synliggør den københavnerinddragelse 

og afvejning af forskellige lokale hensyn og interesser, der 

ligger til grund for lokaludvalgets udtalelser og arbejde i by-

delen, når lokaludvalgene bringer lokale interesser og behov 

videre til forvaltninger, udvalg og Borgerrepræsentationen. 

• At lokaludvalgenes adgang og søgefunktion til data i kom-

munes statistikbank om lokaludvalgsområdet og lokalbe-

folkningen forbedres og udvides, så lokaludvalgene kan 

bygge deres arbejde og udtalelser på fakta om bydelens be-

hov og særkender.   

Vedr. lokaludvalgenes kompetenceområde  
• At lokaludvalgene repræsenterer og formidler bredden af 

københavnernes interesser og holdninger i bydelene også 

når de går imod beslutninger truffet af Borgerrepræsentati-

onen eller udvalgene. At lokaludvalgenes ikke på anden 

måde kan indgå i/facilitere/understøtte/igangsætte eller 

anvende puljemidler på aktiviteter, såsom projektforslag el-

ler udviklingsplaner, der er i modstrid med beslutninger truf-

fet i udvalgene og Borgerrepræsentationen. 

Vedr. forvaltningernes tidlige inddragelse og samarbejde  
• At forvaltningernes tidlige samarbejde med lokaludvalgsse-

kretariater og lokaludvalg sker på tværs af alle forvaltninger, 

men fleksibelt, så det tilpasses de enkelte forvaltningers or-

ganisering og arbejdsgange samt lokaludvalgenes behov. 

F.eks. i form af et årligt dialogmøde om behovsprognoser, 

kommende sager og mulige samarbejder af lokal relevans. 

Hvert 4. år afholdes et større eller flere møder med henblik 

på., at forvaltningerne kan medvirke til kvalificering af lokal-

udvalgenes arbejde med bydelsplaner. 

• At forvaltninger og lokaludvalgssekretariater etablerer en 

procedure for løbende tidlige dialog, forventningsafstem-

ning og samarbejde om sager, der kan være væsentlige for 

bydelen. 

• At forvaltningerne samarbejder med lokaludvalgene om til-

rettelæggelse og afholdelse af københavnerinddragelse i 
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sager, hvor inddragelse er oplagt eller politisk besluttet. 

Kommunens principper for københavnerdialog er i fokus i 

samarbejdet. Der afprøves, så vidt muligt, nye metoder til kø-

benhavnerinddragelse, som f.eks. borgersamlinger, vejle-

dende prioriteringer af puljemidler eller projektforslag samt 

digitale inddragelsesmetoder. 

• At forvaltningerne tilvejebringer en høringsfrist på min. 6 

uger, hvis der har være en forudgående tidlig inddragelse af 

lokaludvalg, min. 8 uger i de tilfælde der ikke har været tidlig 

inddragelse, og 12 uger hvis sagen fordrer en mere omfat-

tende, mangfoldig københavnerinddragelse.  

• At forvaltningerne oplyser, hvilke lokale udfordringer og be-

hov for input, der gør sig gældende i sagsmateriale, der 

fremsendes til lokaludvalgene, så lokaludvalgene kan mål-

rette sine udtalelser efter forvaltningernes behov for input. 

• At lokaludvalgene selv prioriterer hvilke høringer de svarer 

på, og at de dermed ikke er forpligtigede til at udtale sig i sa-

ger og høringer, der fremsendes af forvaltningerne. 

• At lokaludvalgene synliggør og redegør for de fakta, den vi-

den og københavnerinddragelse, der ligger til grund for de-

res udtalelser. 

• At lokaludvalgene tilvejebringes råd og vejledning ift. udar-

bejdelse af høringssvar/udtalelser til det politisk-admini-

strative niveau. 

• At forvaltningerne skal kende bydelsplanernes indhold på 

deres ressortområde, og orientere Borgerrepræsentationen, 

Økonomiudvalget og de stående udvalg, hvis elementer i by-

delsplanerne har relevans for de sager, der skal behandles. 

Lokaludvalgssekretariaterne skal orienteres, hvis nye sager 

har relevans for indsatsområder i bydelsplanerne. 

 

Tilpasninger vedr. repræsentativitet og valg 

Lokaludvalgenes demokratiske legitimitet styrkes ved at øge lokalud-

valgenes repræsentativitet i bydelen igennem iværksættelse af føl-

gende: 

 

Vedr. initiativer, der har fokus på foreningsrepræsentation 
• At der i bydelene gennemføres en tidlig dialog og kommuni-

kationsindsats om lokaludvalgenes arbejde og valg til lokal-

udvalg.  
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• At krav til dokumentation for opstilling og stemmeafgivelse 

til lokaludvalg forenkles for foreningslivet i bydelen. De for-

eninger der ikke er kendt af lokaludvalgssekretariaterne ef-

terprøves. 

• At opstillede kandidater præsenteres på lokaludvalgenes 

hjemmeside og via sociale medier samt på et åbent møde 

mellem kandidaterne, de stemmeberettigede foreninger og 

bydelens københavnere.  

• At valg til lokaludvalg afholdes ved digital afstemning for til-

meldte foreninger med mulighed for stemmeafgivelse i 14 

dage. 

• At der vælges et ubegrænset antal suppleanter til én fælles, 

suppleantliste ud af de opstillingsberettigede foreningsre-

præsentanter, der ikke opnåede en medlemsplads. De opstil-

lingsberettigede foreninger skal ved tilmelding til valget til-

kendegive, om de ønsker en suppleantplads og tildeles en 

suppleantplads i den rækkefølge de har modtaget flest stem-

mer. 

• At Borgerrepræsentationen på baggrund af valgresultatet 

godkender 23 medlemmer af lokaludvalget, en 1. og 2. sup-

pleant for hver partilisterepræsentant samt én fælles supple-

antliste for foreningsrepræsentanterne.  

• At både lokale foreninger og partiforeninger, der er repræ-

senteret ved et medlem eller suppleant i lokaludvalgene, kan 

vælge at udskifte deres repræsentant, hvis denne ikke læn-

gere repræsenterer foreningen eller partiet i lokaludvalgsar-

bejdet, herunder ved f.eks. stort fravær.  

• At bydelens øvrige foreninger løbende kan skrive en repræ-

sentant på suppleantlisten i takt med at nye foreninger op-

står eller eksisterende foreninger ønsker at deltage i lokalud-

valgsarbejdet. 

• At rokeringer ikke længere skal godkendes af Borgerrepræ-

sentationen. Efter valget, er det foreningerne i bydelen, der 

afgør om de vil beholde deres plads i lokaludvalget, udskifte 

deres repræsentant og nye foreninger kan skrive sig på sup-

pleantlisten. Lokaludvalgssekretariaterne orienterer lokal-

udvalget om rokeringer, ind- og udtræden i lokaludvalgene.  

Vedr. initiativer, der har fokus på partirepræsentation 
• At Borgerrepræsentationens Sekretariatet indgår i dialog 

med de politiske partier i god tid inden udpegning af politi-

ske repræsentanter om lokaludvalgenes arbejde og de poli-

tiske repræsentanters funktion i lokaludvalgene. Det sker 
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med henblik på at tilvejebringe et oplyst grundlag for udpeg-

ningen samt styrke repræsentanternes rolle som bindeled 

mellem Borgerrepræsentationens og lokaludvalgenes ar-

bejde.  

Vedr. initiativer, der skal fastholde medlemsdeltagelsen 
• At der i den løbende drift og betjening af lokaludvalgene 

planlægges arrangementer og tilbud, der understøtter et in-

kluderende og dynamisk fagligt fællesskab om lokaludvalgs-

arbejdet for både medlemmer og suppleanter. Herunder til-

bud om personlig udvikling i rollen som frivilligt lokalud-

valgsmedlem. 

 

Tilpasninger vedr. geografisk inddeling og administra-
tive organisering 

• At lokaludvalgenes nuværende geografiske inddeling bibe-

holdes. 

• At lokaludvalgssekretariaterne fortsat er lokalt placerede og 

forankrede i bydelene. 

• At lokaludvalgene og lokaludvalgssekretariaterne tilveje-

bringes en tydelig ramme for kompetence- og ansvarsforde-

lingen mellem lokaludvalg, lokaludvalgsformænd og lokal-

udvalgssekretariater. 

• At lokaludvalgssekretariaternes tværgående videndeling, 

samarbejde samt faglige og sociale fællesskab styrkes via 

udbredelse af succesfulde metoder og arbejdsgange i de en-

kelte netværksgrupper og sekretariater samt ved etablering 

af relevante tovholder, mentor- og makkerordninger. 

• At Økonomiforvaltningen, i samarbejde med lokaludvalgs-

sekretariaterne, foretager et eftersyn af forvaltningens nu-

værende rådgivning, samarbejde og videndeling med sekre-

tariaterne omkring f.eks. økonomi, jura og beslutningspro-

cesser i Borgerrepræsentationen og udvalgene med henblik 

på at tilvejebringe effektive og behovsdrevne arbejdsgange. 

 


