
Kgs. Enghave Lokaludvalg er taknemmelige for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende forslaget til 

tilpasning af lokaludvalget. Vi finder overordnet, at der har været tale om en god proces med løbende 

inddragelse af medlemmerne af Kgs. Enghave Lokaludvalg, senest på vores ordinære lokaludvalgsmøde i 

august, hvor forslagets hovedlinjer blev præsenteret for os af Borgerrepræsentationens Sekretariat. 

 

Vi er også overordnet godt tilfredse med forslaget. Vi kunne godt ønske os, at bilag 7, 8, og 9 (regulativ, 

kommissorium og retningslinjer for valg) var blevet skrevet i et sprog, der er mere tilgængeligt for 

københavnerne, når nu det er et væsentligt formål at inddrage og engagere københavnerne mere i det 

lokalpolitiske arbejde. 

 

Vi glæder os over, at det fremgår, at lokaludvalgenes adgang og søgefunktion til data i kommunes 

statistikbank om lokaludvalgsområdet og lokalbefolkningen forbedres og udvides. Vi oplever tit at det er 

vanskeligt at trække data der kun vedrører Kgs. Enghave, fordi vi i statistisk sammenhæng er en del af 

Vesterbro Bydel. En adgang til at trække data på lokaludvalgsområde vil skabe klarhed over en lang række 

problemstillinger, vi ikke har kunnet afklare indtil nu.  

 

Vi er også tilfredse med, at der nu fastsættes høringsfrister for forvaltningernes høringer af lokaludvalgene, 

og vi ser frem til det øgede samarbejde med forvaltningerne i forbindelse med den tidlige inddragelse af 

lokaludvalgene. Vi frygter dog, at det ikke er muligt at finde ressourcerne i lokaludvalget og i sekretariatet 

til de ekstra opgaver, vi skal påtage os i forbindelse med københavnerinddragelsen. Her tænker vi særligt 

på, at der indføres en pligt til hjælp og vejledning af lokale københavnere, der ønsker at engagere sig i 

bydelen, herunder hjælp til konkrete projekter i den sammenhæng. Vi har svært ved at se, hvilke områder, 

der skal prioriteres ned for at vi kan få tid til at leve op til alle krav og forventninger i forbindelse med 

københavnerinddragelsen. 

 

Vi havde håbet, at det i forbindelse med denne tilpasning af lokaludvalgene ville være muligt for de 

lokaludvalg, der nu deler sekretariat med et andet lokaludvalg, at få deres eget sekretariat. Det er hverken 

rimeligt eller hensigtsmæssigt at ordningen med delte sekretariater fortsætter, og vi skal indtrængende 

anmode om, at der snarest skabes mulighed for at opdele sekretariaterne for de 4 lokaludvalg der lige nu 

deler sekretariat to og to til selvstændige sekretariater. 

 

I forbindelse med valg til lokaludvalg savner vi en mulighed for at de pladser, der ikke fyldes ud af de 

politiske partier efter en frist på fx 3 måneder efter valget overgår til foreningsmedlemmerne. Det er vores 

erfaring, at de politiske partier ikke har nok fokus på at gå ind i det lokale, politiske arbejde, og det er ikke 

hensigtsmæssigt at flere pladser i lokaludvalget står tomme i årevis på grund af manglende politisk vilje 

eller evne til at besætte pladserne. Vi er glade for forslaget om en fælles suppleantliste. Vi er dog 

bekymrede for, at fristen for opstilling til det digitale valg kun er 2 uger. Vi frygter at det ikke vil give 

foreningerne i bydelen tilstrækkeligt med tid til at lære kandidaterne at kende, og det giver heller ikke tid til 

at holde fysiske møder, hvor kandidaterne kan præsentere sig selv. 

 

Vi er utilfredse med den indskrænkning i brug af puljemidler, der foreslås i Kommissorium for lokaludvalg, 

hvorefter vi ikke må give støtte af puljemidlerne til projekter og aktiviteter, der er i modstrid med 

beslutninger truffet i Borgerrepræsentationen og de stående udvalg. Der vil være grænsesituationer, hvor 

det vil være oplagt for lokaludvalget at støtte et projekt, uanset at det er i modstrid med en allerede truffet 

beslutning, hvis projektet er udtryk for de lokale københavneres ønske. 

 

Alt i alt finder vi, at der er tale om et grundigt gennemarbejdet og ambitiøst forslag, hvor vi dog frygter at 

den indbyggede begrænsning af ressourcerne i forhold til den forøgede opgavemængde vil medføre, at det 

langt fra vil være muligt for os at leve op til ambitionerne på alle punkter. 

 


