
 
   

 
Svar på pressehenvendelse vedr. lokaludvalgets 

inddragelse i TMU beslutning om Copenhagen 

Historic Grand Prix 

 

Vanløse Lokaludvalg har den 22. august 2022 

modtaget seks spørgsmål fra journalist Chili 

Djurhuus fra VanløseLIV vedr. lokaludvalgets 

borgerpanelundersøgelse fra 2019 og inddragelse i 

forbindelse med Teknik og Miljøudvalgets 

beslutning i 2021 om rammetilladelse til 

afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix i 

årene 2022-24. 

De seks spørgsmål er indsat nedenfor og svar er 

indsat i forbindelse med det enkelte spørgsmål. 

 

 Hvorfor var der brug for undersøgelsen? 

SVAR: Vanløse Lokaludvalg besluttede den 
20.6.19., at gennemføre en 
borgerpanelundersøgelse om Copenhagen 
Historic Grand Prix. Af sagsfremstilling 
fremgår bl.a.: ”Undersøgelsen skal bidrage 
til, at lokaludvalget får oplysninger om 

fordele og ulemper ved afholdelsen af 

Copenhagen Historic Grand Prix på 

Bellahøj. Arbejdsgruppen er fokuseret på, at 

borgerpanelundersøgelsen skal være nuanceret, 

så den giver svar på, hvad arrangementet 

skaber af værdi for bydelen og København, og 

at undersøgelsen samtidig afdækker de 

eventuelle oplevede gener (trafikale 

udfordringer, støj m.m.) og genernes omfang 

ved arrangementet.”  Se evt. hele 

sagsfremstillingen: https://www.kk.dk/dagsordener-og-

referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-

20062019/referat/punkt-6 

 

 Hvorfor er det op til jer at vælge, hvilke 

undersøgelser der er relevante at tage med? 

SVAR: Det er ikke op til lokaludvalget, men 
hører under Teknik og Miljøforvaltningen, at 
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vælge hvilke undersøgelser eller evt. bilag 
der lægges på en dagsorden til oplysning af 
Teknik og Miljøudvalget om en given sag. 

 
 Hvilke tanker gør lokaludvalget sig i forhold 

til undersøgelsen slet ikke blev brugt, da 

politikerne skulle fælde dom, i og med at 

Vanløse Lokaludvalg havde sendt den til 

forvaltningen? 

SVAR: Lokaludvalget ved ikke om Teknik og 
Miljøudvalgsmedlemmerne har set eller brugt 
den fremsendte henvendelse og 
borgerpanelundersøgelse som led i deres 
politiske beslutningstagen. Det er et vilkår 
for lokaludvalgene, at de er rådgivende og 
kan oplyse om lokale holdninger og forhold. 
Det kan synes ærgerligt, hvis politikerne 
tager en anden politisk beslutning, særligt 
hvis en sådan beslutning ikke er grundigt 
oplyst, men det er deres privilegie som 
politisk valgte repræsentanter. 
 

 Undrer Lokaludvalget sig over, at 

undersøgelsen slet ikke blev brugt, da 

politikerne skulle fælde dom over CHPG? 

SVAR: Lokaludvalget ved ikke om Teknik og 
Miljøudvalgsmedlemmerne har set eller brugt 
den fremsendte henvendelse og 
borgerpanelundersøgelse som led i deres 
politiske beslutningstagen. 
 

 Hvilke tanker gør lokaludvalget sig i forhold 

til undersøgelsen slet ikke blev brugt, da 

politikerne skulle fælde dom, i og med at 

Vanløse Lokaludvalg havde sendt den til 

forvaltningen? 

SVAR: Lokaludvalget ved ikke om Teknik og 
Miljøudvalgsmedlemmerne har set eller brugt 
den fremsendte henvendelse og 
borgerpanelundersøgelse som led i deres 
politiske beslutningstagen. Det er et vilkår 
for lokaludvalgene, at de er rådgivende og 
kan oplyse om lokale holdninger og forhold. 
Det kan synes ærgerligt, hvis politikerne 
tager en anden politisk beslutning, særligt 
hvis en sådan beslutning ikke er grundigt 
oplyst, men det er deres privilegie som 
politisk valgte repræsentanter. 
 

 Tænker Lokaludvalget at de føler sig 

inddraget, inden den endelige politisk 

beslutning set i forhold til at det; Af 
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kommissorium for lokaludvalg fremgår, at 
borgerrepræsentationen, økonomiudvalget og de 
stående udvalg skal inddrage lokaludvalgene, 
inden der træffes endelig politisk beslutning 
i sager, der er af særlig betydning for 
bydelen, f.eks. på områderne: fysisk 
planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, 
skole, børn, unge, ældre og kultur. Men det 
er altså ikke sket her. 

SVAR: Vanløse Lokaludvalg besluttede i møde 

den 27. maj at skrive en henvendelse til 

Teknik og Miljøudvalget vedr. manglende 

inddragelse i Teknik og Miljøudvalgets 

behandling af ny 3-årig aftale om afholdelse 

af Copenhagen HIstoric Grand Prix:   

”Vanløse Lokaludvalg undrer sig over, ikke at 
have været inddraget i forvaltningens 

beslutningsoplæg eller hørt om afholdelse af 

Copenhagen Historic Grand Prix, der har stor 

betydning for Vanløse bydel. 

Af Kommissorium for lokaludvalg fremgår om 

inddragelse, at Borgerrepræsentationen, 

Økonomiudvalget og de stående udvalg skal 

inddrage lokaludvalgene, inden der træffes 

endelig politisk beslutning i sager, der er 

af særlig betydning for bydelen, f.eks. på 

områderne: fysisk planlægning, miljø, 

sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, 

ældre og kultur. ” 
Se evt. henvendelsen i sin helhed her:  
https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/sites/defau
lt/files/2021-
11/henvendelse_vedr_cph_his_grand_prix_2022-
24.pdf 
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