
 
   

Kære Vanløse Lokaludvalg 

 

Tak for jeres høringssvar vedr. tilpasning af lokaludvalg og for de mange 

konkrete forslag til justeringer. Vi har så vidt muligt indarbejdet jeres for-

slag i materialet, som I vil kunne se i bilagene om regulativet, koncept for 

bydelsplaner og i baggrundsrapporten. 

 

Bopælspligt for foreningsrepræsentanter 

I skriver, at I ønsker bopælspligt for foreningsmedlemmerne. Som be-

skrevet i bilag 3, findes der i dag flere eksempler på foreningsrepræsen-

tanter, som bor i andre bydele end det pågældende lokaludvalgsområde 

eller i tilstødende kommuner. I dag er i gennemsnit 12% af foreningsre-

præsentanterne i lokaludvalgene bosat uden for deres lokaludvalgsom-

råde. Oplevelsen i lokaludvalgssekretariaterne er generelt, at forenings-

repræsentanter uden bopæl i lokaludvalgsområdet er engagerede i by-

delen og bidrager positivt til lokaludvalgenes arbejde. Det sker gennem 

det netværk, og den viden de opbygger via den lokale forening de er ak-

tive i. Den foreningsrepræsentant der sidder i lokaludvalget, repræsen-

terer foreningen, og det er derfor ikke som udgangspunkt afgørende om 

medlemmet selv bor i bydelen eller ej. Det afgørende er, at foreningen er 

aktiv i bydelen og selv mener, at den repræsentant, som de har udpeget, 

repræsenterer foreningen i lokaludvalget. Det kan f.eks. være relevant for 

handelsstandsforeninger, hvor foreningsmedlemmerne har et engage-

ment og virke i bydelen, men ikke nødvendigvis en bopæl. Muligheden 

for at have foreningsrepræsentanter, som bor i andre kommuner, kan 

endvidere være særlig relevant for de lokaludvalg, der er placeret i peri-

ferien af København og grænser op til andre kommuner. Økonomifor-

valtningen anbefaler derfor ikke, at der rejses bopælspligt for forenings-

repræsentanter, så foreningerne fortsat kan udpege de foreningsrepræ-

sentanter, som de finder bedst egnede til at repræsentere foreningen og 

dens virke i bydelen. 

 

Dokumentation og københavnerinddragelse 

Økonomiforvaltningen kvitterer for, at I har gode erfaringer med en mål-

rettet besvarelse af høringer og dokumentation af københavnerinddra-

gelse. Økonomiforvaltningens vurdering er, at en redegørelse for og vur-

dering af den københavnerinddragelse, der ligger til grund for lokalud-

valgenes høringssvar og udtalelser, vil give lokaludvalgenes input større 

vægt og legitimitet overfor det politiske og administrative niveau. Det 

fremgår allerede af kommissoriet for lokaludvalg i dag, er det: ” (…) af af-
gørende betydning for Borgerrepræsentationens, Økonomiudvalgets 

og de stående udvalgs behandling af lokaludvalgenes udtalelser, at 
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forvaltningerne og lokaludvalgene redegør for den forudgående proces, 

som lokalt har fundet sted, således at det dokumenteres, at udtalelsen af-

spejler holdninger og synspunkter i lokalområdet.” Lokaludvalgene kan 

fortsat vælge at formidle egne holdninger videre til Borgerrepræsentati-

onen og forvaltningerne, uden en forudgående københavnerinddra-

gelse, det skal blot være tydeligt i høringssvaret, at det er lokaludvalgets 

egen holdning. 

 

Opgaver og kompetencer  

Som beskrevet i bilag 11 har Økonomiforvaltningen løbende oplyst at op-

draget for arbejdet med tilpasning af lokaludvalg er at det skal ske inden 

for den nuværende økonomiske ramme for lokaludvalg. På gruppefor-

mandskredsens møde d. 18. juni 2020, hvor lokaludvalgsformændene 

deltog, blev der ligeledes ikke lagt op til en udvidelse af lokaludvalgenes 

kompetencer og opgaver. 

 

Forvaltningssamarbejdet 

I skriver, at I gerne ser, at den tidlige inddragelse og det gode samarbejde 

om københavnerinddragelse bliver realiseret i alle forvaltninger. Økono-

miforvaltningen har fokus på at styrke samarbejdet mellem alle forvalt-

ninger og lokaludvalgene. Økonomiforvaltningen er derfor allerede i 

gang med at udarbejde aftaler om det løbende samarbejde, herunder ift. 

bydelsplanarbejdet, med de enkelte forvaltninger via Sammen om Byen 

og repræsentanter fra lokaludvalgssekretariaterne. Dialogen med for-

valtningerne opleves for nuværende meget konstruktiv ift. at organisere 

og systematisere et bedre samarbejde og kontaktfladerne mellem alle 

forvaltninger og lokaludvalgene samt deres sekretariater. 

 

Valggrupper/valgområder  

I skriver, at I er bekymrede for, hvordan bredden og repræsentationen 

sikres uden valggrupper. Økonomiforvaltningen er helt enig i vigtighe-

den af en bred repræsentation af bydelen i lokaludvalget. Det er derfor 

indarbejdet i retningslinjerne for valget, at de opstillede kandidater skal 

oplyse, hvilke områder de finder vigtige og interessante at arbejde for i 

bydelen, så dette er synligt for de stemmeberettigede. De stemmeberet-

tigede vil blive oplyst om vigtigheden af et bredt sammensat lokaludvalg, 

så de med deres stemmer har mulighed for at sammensætte et mang-

foldigt lokaludvalg med fokus på forskellige interesseområder. Derud-

over vil lokaludvalgssekretariaterne i tiden op til valget arbejde med en 

bred og opsøgende kommunikationsindsatsmed med fokus på at nå ud 

til alle grupper og foreninger i bydelene, så der opnås en bred repræsen-

tation af opstillede kandidater til lokaludvalget. 

 

Bydelsplaner  

Som beskrevet i bilag 11 har bemærkningerne vedr. lokaludvalgets ar-

bejde med bydelsplaner ikke ført til ændringer af materialet om tilpas-

ning af lokaludvalg. Der er bred opbakning til, at bydelsplanerne udar-

bejdes i begyndelsen af lokaludvalgenes samling. Ved at bydelsplanen 

vedtages i starten af lokaludvalgsmedlemmernes valgperiode får de en-

kelte medlemmer selv indflydelse på, hvad deres tid og indsats i 
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lokaludvalgsarbejdet skal bruges på. Det er derfor fortsat Økonomifor-

valtningens anbefaling, at bydelsplanerne skal udarbejdes af og for de 

eksisterende lokaludvalg.  

 

Puljemidlernes anvendelsesområde 

Det er op til det enkelte lokaludvalg, hvordan puljemidlerne anvendes. 

Som beskrevet under ’opgaver og kompetencer’, har opdraget for tilpas-

ning af lokaludvalg været, at det skal foregå indenfor den nuværende 

økonomiske ramme, og der er derfor ikke lagt op til at lokaludvalgene til-

deles flere puljemidler.  

Endnu engang tak for jeres tid og bidrag til arbejdet med tilpasning af 

lokaludvalg.  

 

Med venlig hilsen  

Økonomiforvaltningen,  

Borgerrepræsentationens Sekretariat 

 


