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Bilag 9 
         

Forslag til ændringer i retningslinjer for valg til Lokaludvalg 
I nedenstående skema er en oversigt over de afsnit, hvor der er foretaget ændringer i retningslinjerne omkring valg til lokaludvalg, som de 

er beskrevet i dag i: ”Retningslinier for lokaludvalgenes opstillingsmøde’. Ændringerne er foretaget i overensstemmelse med forvaltnin-

gens forslag til tilpasninger af lokaludvalg. I kolonnen: ’Retningslinier for lokaludvalgenes opstillingsmøde’ ses den eksisterende tekst i de 
nuværende retningslinjer, mens forvaltningens ændringer eller tilføjelser fremgår med rødt i kolonnen: ’Retningslinjer for valg til lokalud-

valg’. Bemærk, at en ændring også kan være slettet tekst, som kun ses ved at sammenligne beskrivelserne i de to kolonner.  

De afsnit i ’Retningslinier for lokaludvalgenes opstillingsmøde’, der ikke er foretaget ændringer i, fremgår ikke af skemaet. 

 

Sammenstilling af nyt forslag til ændrede retningslinjer for valg til lokaludvalg med nuværende retningslinjer: Retningslinier for lokaludval-

genes opstillingsmøde. 

 

 

Paragraf 

 

Retningslinier for lokaludvalgenes opstillingsmøde 

 

Forslag til ændrede retningslinjer: Retningslinjer for 

valg til lokaludvalg 

 

Præamblen I henhold til regulativ for lokaludvalg § 6 stk. 5 samt kom-

missorium for lokaludvalg skal der afholdes et opstillings-

møde, hvor lokale foreninger, frivillige organisationer, 

brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginsti-

tutionsområdet og lignende (fremover kaldet forenin-

ger) indstiller, hvilke medlemmer, der skal sidde i lokal-

udvalget som repræsentanter for bydelens foreninger. 

Disse retningslinjer beskriver, hvem der kan vælges til lo-

kaludvalgene og hvordan opstillingsmøderne afholdes.  

I henhold til § 6, stk. 5. i Regulativ for lokaludvalg i Køben-

havns Kommune samt Kommissorium for lokaludvalg 

skal der afholdes et valg, hvor lokale foreninger, frivillige 

organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, æl-

dre- og daginstitutionsområdet og lignende (fremover 

kaldet foreninger) indstiller, hvilke medlemmer, der skal 

sidde i lokaludvalget som repræsentanter for bydelens 

foreninger. 

Borgerrepræsentationens Sekretariat 
Økonomiforvaltningen 
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Retningslinierne er vedtaget af Borgerrepræsentationen 

den 15. juni 2011, og gælder for alle lokaludvalg i Køben-

havns Kommune. 

Disse retningslinjer beskriver, hvem der kan vælges til lo-

kaludvalgene, og hvordan valget afholdes.  

 

Retningslinjerne er vedtaget af Borgerrepræsentationen 

den xx.xx.2021 og gælder for alle lokaludvalg i Køben-

havns Kommune. 

 Opstillingsmødets opgave og sammensætning Forberedelse af valget  

§ 1 Københavns Kommune indkalder til opstillingsmøder i 

de 12 lokaludvalg efter hvert kommunalvalg. Lokaludval-

genes sekretariater står for den praktiske tilrettelæggelse 

og afholdelse af opstillingsmødet til deres respektive lo-

kaludvalg. 

Københavns Kommune indkalder til valg i de 12 lokalud-

valg efter hvert kommunalvalg.  

Lokaludvalgenes sekretariater står for den praktiske tilret-

telæggelse og afholdelse af valget. 

 

§ 2 Forud for opstillingsmødet skal lokaludvalgenes sekreta-

riater så vidt muligt have registreret de lokale foreninger i 

deres bydele med henblik på at informere om og indkalde 

til opstillingsmødet. Registreringen skal være afsluttet se-

nest på datoen for afholdelse af kommunalvalget. 

Lokaludvalgenes sekretariater skal senest 3 måneder før 

valgets tilmeldingsfrist, via CVR-registeret og anden in-

formation, så vidt muligt have registreret de lokale for-

eninger i deres bydele.  

 

Senest 3 måneder før valgets tilmeldingsfrist skal lokal-

udvalgenes sekretariater udsende information om valg til 

lokaludvalg til bydelens foreninger. 

 

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 kortlagte lokale foreninger inviteres til at deltage med 

hver én repræsentant til opstillingsmødet i deres bydel. 

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, til-

sendes foreningen et link til afstemning om de opstillede 

kandidater samt et link til en hjemmeside, hvor kandida-

terne er præsenteret. 

§ 4 - udgår 

 

Opstillingsmødet indstiller medlemmer til de enkelte lo-

kaludvalg. Der skal samtidig indstilles to suppleanter for 
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hvert medlem Antallet af pladser til de enkelte foreninger 

mv. afgøres efter regulativets § 5. Det samlede antal med-

lemmer af lokaludvalget skal være 23 fordelt på hen-

holdsvis partilisterepræsentanter og medlemmer indstil-

let af opstillingsmødet.  

 

Stk. 2. Medlemmer af lokaludvalget, som er udpeget af de 

politiske partier i Borgerrepræsentationen, kan deltage i 

opstillingsmødet som observatører uden tale- eller stem-

meret. 

 Foreningernes valgbarhed Foreningernes valgbarhed og stemmeret 

§ 5 - ny § 4 For at kunne deltage på opstillingsmødet skal en forening 

opfylde følgende krav:  

 

1. Foreningen skal stå for eller deltage i lokale aktivi-

teter i den bydel, hvor den opstiller. 

2. Foreningen skal have mindst 2 medlemmer. 

3. Foreningen skal fremsende dokumentation for sit 

grundlag i form af:  

• Vedtægter med beskrivelse af foreningens 

formål, og en kort beskrivelse af foreningens 

aktiviteter i bydelen.  

• Referat fra sidste ordinære møde i generalfor-

samlingen, bestyrelsen el.lign. 

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. § 5, stk. 4 i Regulativ 

for lokaludvalg i Københavns Kommune. 

2. Foreningen skal have mindst 2 medlemmer. 

 

 Personers valgbarhed  Efterprøvning af valgbarhed og foreningernes stemme-

ret 

§ 6 - ny § 5 For at kunne stille op til valg til lokaludvalgene skal man 

være fyldt 18 år på dagen for opstillingsmødet. Ved til-

melding til opstillingsmødet skal foreningen fremsende 

dokumentation for navn, adresse og fødselsdato på for-

eningens deltagende repræsentant. 

Efterprøvning af foreningernes valgbarhed og stemme-

ret sker ved, at lokaludvalgets sekretariat inden valget ef-

terprøver de foreninger, der tilmelder sig valget, som ikke 

på forhånd er kendt og registreret af sekretariatet, som ak-

tiv forening i bydelen. Lokaludvalgets sekretariat kan i den 

anledning kræve fremsendelse af dokumentation for for-

eningens aktiviteter f.eks. i form af referat af 
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generalforsamling, bestyrelsesmøder eller lignende be-

skrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen. 

 

§ 6  Tilmelding til valg 

Foreninger skal tilmelde sig afstemningen senest 14 dage 

før der åbnes for digital afstemning. Foreningen skal ved 

tilmeldingen angive én foreningsrepræsentant, der afgi-

ver foreningens stemme. Foreningsrepræsentanten skal 

være fyldt 18 år på dagen for åbningen af afstemningen. 

Foreningen skal fremsende navn, adresse, fødselsdato, 

kontaktoplysninger og mail på den repræsentant, der skal 

modtage link til afstemning. 

 

Rettidig tilmelding med indfriede krav om oplysninger 

om foreningsrepræsentanten, er en betingelse for at 

stemme til valget. 

 Valgbarhed og efterprøvning  Foreningskandidaters valgbarhed og efterprøvning 

§7  Foreninger skal senest to uger før opstillingsmødet frem-

sende den dokumentation, der er nævnt i § 5. Dokumen-

tationen registreres i lokaludvalgets sekretariat. 

For at kunne stille op til valg til lokaludvalgene skal for-

eningskandidaten være fyldt 18 år på dagen for åbningen 

af afstemning.  

 

Ved opstilling af kandidat til lokaludvalget skal kandidaten 

fremsende dokumentation for: 

1. Navn, adresse og fødselsdato.   

2. Kontaktoplysninger på én foreningsrepræsentant, 

der kan bekræfte, at kandidaten repræsenterer 

foreningen.  

3. En kort beskrivelse af foreningen og kandidatens 

baggrund for at stille op til valg, interesse for ar-

bejdet i lokaludvalget og for bydelen.  

4. Tilkendegivelse af om foreningen ønsker en sup-

pleantplads, hvis medlemsplads ikke opnås. 

 



5 

 

Oplysningerne skal udfyldes i en skabelon udarbejdet af 

Økonomiforvaltningen. 

§ 8 Lokaludvalgets sekretariat foretager inden opstillingsmø-

det stikprøvekontrol for at efterprøve valgbarheden af de 

tilmeldte foreninger og de tilmeldte repræsentanter.  

 

Sekretariaterne efterprøver den fremsendte dokumenta-

tion fra mindst 10 tilfældigt udvalgte foreninger. Stk. 2: 

Lokaludvalgets sekretariat skal i løbet af lokaludvalgenes 

valgperiode en gang årligt eller på foranledning under-

søge, om foreningen stadig har aktiviteter i bydelen. Do-

kumentation herfor kan f.eks. ske ved at foreningen frem-

sender referat af generalforsamling, bestyrelsesmøder 

eller lignende eller en beskrivelse af foreningens aktivite-

ter i bydelen. 

Lokaludvalgets sekretariat efterprøver inden valget de til-

meldte kandidaters valgbarhed.  

 

§9  Kandidater skal tilmelde deres kandidatur senest en må-

ned før der åbnes for digital afstemning. Rettidig tilmel-

ding, med de i § 7 indfriede krav om oplysninger, er en 

betingelse for at stille op til valget. Kandidaterne præsen-

teres med billede og kort beskrivelse af foreningen og 

kandidatens interesse for arbejdet i lokaludvalget og by-

delen på lokaludvalgets hjemmeside inden afstemningen 

åbner. 

§10  Lokaludvalgssekretariatet inviterer alle kandidater og 

stemmeberettigede foreninger til et præsentationsmøde 

forud for åbningen af den digitale afstemning, som er 

åbent for alle bydelens foreninger og øvrige interesse-

rede. Præsentationsmødet åbnes af lokaludvalgssekreta-

riatet, hvor det understreges at mangfoldighed og bred 

repræsentativitet i lokaludvalget er vigtig. På mødet af-

sættes der tid til, at kandidaterne kan præsentere sig selv 

og deres forening, og deltagerne kan stille spørgsmål til 

kandidaterne. 
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 Opstillingsmødets afvikling  Valgets afvikling 

§ 9 - ny § 11 Foreninger skal tilmelde deres repræsentant senest to 

uger før opstillingsmødet, hvor tilmeldingen skal være 

modtaget i lokaludvalgets sekretariat. Rettidig tilmelding 

med oplysning om repræsentantens navn, adresse og 

fødselsdato er en betingelse for at få tale- og stemmeret 

til opstillingsmødet. 

Afstemningen om, hvilke foreningsrepræsentanter der 

skal indstilles som medlemmer og suppleanter til lokal-

udvalget, foregår digitalt og er åben i 14 dage. 

 

Det er kun repræsentanter for foreninger, der opfylder 

betingelserne i §§ 4-6, der kan stemme. Medlemmer af 

lokaludvalget, som er udpeget af de politiske partier i Bor-

gerrepræsentationen, har ikke stemmeret.  

 

Hver forening kan afgive op til 8 stemmer. De kandidater, 

der opnår flest stemmer, modtager en medlemsplads i 

overensstemmelse med antallet af pladser til forenings-

medlemmer i lokaludvalget. 

 

Der vælges én samlet suppleantliste for foreningsrepræ-

sentanterne jf. § 5 i Regulativ for lokaludvalg i Køben-

havns Kommune. Antallet af suppleanter afhænger af an-

tallet 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. An-

tallet af stemmer afgør suppleanternes rækkefølge. Lokal-

udvalgssekretariatet trækker lod ved overværelse af to 

vidner om rækkefølgen på evt. kandidater, der ikke har 

modtaget stemmer, men ønsker at modtage en supple-

antplads.  

 

Ved stemmelighed trækker lokaludvalgssekretariatet lod 

ved overværelse af to vidner.  

§ 10 - udgår Repræsentantskabets møde starter med valg af ordstyrer 

og referent. 
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§ 11 - udgår Mødedeltagerne opdeles i valggrupper, som afspejler de 

interesseområder deltagerne repræsenterer. Det afgå-

ende lokaludvalg har i samarbejde med sekretariatet ud-

arbejdet forslag til valggruppernes sammensætning på 

baggrund af tilmeldingerne til opstillingsmødet. Place-

ringen i valggrupperne er vejledende for deltagerne. In-

den mødets begyndelse indskrives mødedeltagerne ved 

indskrivningsbordet, hvorefter de fordeles i valggrup-

perne. 

 

§ 12 - udgår Opstillingsmødet består af to afstemninger. 1. Interesse-

områder: Der stemmes først om, hvilke interesseområ-

der, der skal være repræsenteret i lokaludvalget, samt 

hvor mange pladser de enkelte områder skal have i lokal-

udvalget. Det afgående lokaludvalg kan fremlægge et for-

slag til fordeling af pladser på områder og i antal. Det er 

opstillingsmødet, der beslutter hvilke områder, der stem-

mes om. 2. Personer: Der stemmes dernæst om, hvilke 

foreningsrepræsentanter der sk 

  

§ 13 - udgår Opstillingsmødet træffer ved almindeligt stemmeflertal 

den endelige beslutning om, hvilke interesseområder, 

der skal repræsenteres i lokaludvalget, samt den antals-

mæssige fordeling af pladser på områder. jf. § 24, stk. 1 i 

lov om kommuners styrelse. Det er kun de tilmeldte re-

præsentanter for foreninger, der kan stemme. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 14 - udgår 

 

Ved udpegning af medlemmer til lokaludvalget, afklarer 

valggrupperne, om der er fredsvalg eller om udpegnin-

gen af medlemmer på det pågældende område skal til 

skriftlig afstemning blandt alle opstillingsmødets delta-

gere. Ved fredsvalg ved det enkelte bord er resultatet en-

deligt. 

 

§ 15 - udgår Det er tilladt at lade sig repræsentere og opstille til valg til 

lokaludvalget ved fuldmagt. Fuldmagter afleveres senest 

ved opstillingsmødets begyndelse. 
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§ 16 - udgår Der skal vælges 2 suppleanter for hvert medlem af lokal-

udvalget. Suppleanter vælges på en af følgende tre må-

der: 1. I tilfælde af kampvalg om en plads til lokaludvalget 

i en valggruppe, tilbydes den foreningsrepræsentant, der 

fik næstflest stemmer at blive førstesuppleant, og den 

person, der fik tredjeflest stemmer tilbydes at blive anden 

suppleant. 2. I tilfælde af fredsvalg til en plads i lokalud-

valget i en valggruppe, er det op til de foreninger, der er 

repræsenteret i selve valggruppen på opstillingsmødet at 

fordele suppleantposterne mellem sig. 3. Hvis suppleant-

posterne ikke besættes som beskrevet ovenfor, pålægges 

de medlemmer, der indstilles til lokaludvalget, at indstille 

2 suppleanter. Navn og adresse på suppleanter skal være 

lokaludvalgssekretariatet i hænde senest fire dage efter 

opstillingsmødets afholdelse. 

 

 Godkendelse af lokaludvalgene  

§ 17 – ny § 12 Borgerrepræsentationen vælger efter indstilling i over-

ensstemmelse med § 6 i regulativ for lokaludvalg så 

mange medlemmer af hvert lokaludvalg samt en 1. og en 

2. suppleant for hvert medlem, at det samlede medlems-

tal bliver 23, jf. lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 

1, 2. pkt. Lokaludvalget træder sammen og konstituerer 

sig efter Borgerrepræsentationen godkendelse. 

Borgerrepræsentationen vælger efter indstilling i over-

ensstemmelse med § 6 i Regulativ for Lokaludvalg, så 

mange medlemmer af hvert lokaludvalg, at det samlede 

medlemstal bliver 23 jf. lov om kommunernes styrelse § 

65d, stk. 1, 2. pkt. Derudover vælges efter indstilling én 

samlet suppleantliste for foreningsrepræsentanterne. Lo-

kaludvalget træder sammen og konstituerer sig efter Bor-

gerrepræsentationen godkendelse. 

- udgår Vejledende model for fordeling af områder  

 Opstillingsmødet vælger selv sin fordeling og kan eksem-

pelvis bruge følgende vejledende model til fordeling jf. 

regulativ for lokaludvalg § 6, stk.2: 2 repræsentanter fra 

frivillige organisationer, som laver frivilligt socialt ar-

bejde. 2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på skole-

området. 2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på 

idrætsområdet. 2 repræsentanter fra ældrerådene/bru-

gerbestyrelser på ældreområdet. 2 repræsentanter fra 

brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet. 2 
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repræsentanter fra brugerbestyrelse i fritids- og ung-

domsklubber. 2 repræsentanter fra de almene boligfor-

eninger i bydelen. 2 repræsentanter fra grundejerfor-

eninger i bydelen 2 repræsentanter fra den lokale han-

delsstandsforening. 2 repræsentanter fra lokale flygt-

ninge- og indvandrerforeninger. 

§ 18 – ny § 13 Disse retningslinjer træder i kraft umiddelbart efter ved-

tagelse i Borgerrepræsentationen og med virkning for af-

holdelse af opstillingsmøder efter reglernes ikrafttræden.  

Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. juni 2011. 

Disse retningslinjer træder i kraft umiddelbart efter ved-

tagelse i Borgerrepræsentationen og med virkning for af-

holdelse af valg til lokaludvalg efter reglernes ikrafttræ-

den. 

Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx.2021. 

 

 


