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Invitation til at deltage i udpegningen af repræsentan-
ter for lokaludvalg/beboere til Københavns Nattelivs-
udvalg 

 

Kære lokaludvalg i Københavns Kommune 

 

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en ny restaurations- 

og nattelivsplan for perioden 2022-2025. 

 

En ambition i den nye restaurations- og nattelivsplan er at styrke dialo-

gen og samarbejdet med de forskellige aktører i og omkring nattelivet. 

Københavns Borgerrepræsentation besluttede den 4. november 2021, 

at der skal arbejdes videre med et partnerskab for natteliv som et særligt 

udvalg (§ 17 stk. 4-udvalg). 

 

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har den 13. de-

cember 2021 foreløbig godkendt et forslag til sammensætning, mandat 

og opgaver for et særligt udvalg for natteliv, omtalt som Københavns 

Nattelivsudvalg. 

 

Under forudsætning af borgerrepræsentationens endelige vedtagelse 

af Københavns Nattelivsudvalg, forventeligt den 3. februar 2022, invite-

res Københavns Kommunes lokaludvalg hermed til at bidrage til ud-

pegningen af medlemmer til udvalget.  

 

Proces for indstilling af medlemmer til Nattelivsudvalget 

 

Lokaludvalg og beboere i København opfordres til at indstille seks kan-

didater (tre mænd og tre kvinder, jf. ligestillingsloven), i prioriteret ræk-

kefølge, til at udfylde tre faste sæder i Nattelivsudvalget. De tre kandida-

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

 
Lokaludvalgene skal inddrage relevante beboerforeninger i indstillin-

gen af kandidater. Lokaludvalgene opfordres desuden til at inddrage 

21. december 2021 
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beboerforeninger fra hele København. Beboerne skal repræsentere 2 

ud af de 3 sæder i Københavns Nattelivsudvalg. 

 

Medlemmer og suppleanter, som indstilles til udvalget, skal fortrinsvis 

udgøre personer med bopæl i Københavns Kommune, subsidiært skal 

de have tilknytning til Københavns Kommune. 

 

Fristen for indstilling af medlemmer/suppleanter til Københavns Nat-

telivsudvalg er den 4. februar 2022. Den prioriterede indstilling sendes 

til Anne Kaster Schrøder på mail rn6l@kk.dk. 

 

For yderligere information om den kommende restaurations- og natte-

livsplan samt Nattelivsudvalgets sammensætning og opgaver er føl-

gende dokumenter vedlagt dette brev: 

1. Restaurations- og Nattelivsplan 2021 

2. Forslag til udpegning af medlemmer til Københavns Nattelivsudvalg 

3. Udkast til kommissorium for Københavns Nattelivsudvalg  

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at 

kontakte Anne Kaster Schrøder på mail rn6l@kk.dk eller per telefon på 

2043 9423.   

 

På forhånd tak for jeres indsats.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Evers Dewilde 

Tilskudschef 

Sekretariat og Byudvikling   

Kultur- og Fritidsforvaltningen  

 

 

mailto:rn6l@kk.dk
mailto:rn6l@kk.dk

