
 
   

 
Kære Valby Lokaludvalg 

 

Tak for jeres høringssvar og input vedr. tilpasning af lokaludvalg. Økono-

miforvaltningen vil i det følgende besvare jeres bemærkninger vedr. ma-

terialet om tilpasning af lokaludvalg.  

 

Bydelsplaner og deres status  

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 lokalud-

valgsarbejdet skal bruges på. Det er derfor fortsat Økonomiforvaltnin-

gens anbefaling, at bydelsplanerne skal udarbejdes af og for de eksiste-

rende lokaludvalg.  

 

Bydelsplanernes styrke, relevans og legitimitet skal opnås ved en tidlig 

og faktabaseret dialog om bydelens behov, interesser, visioner, indsats-

områder mm. med lokale københavnere. Bydelsplanerne bliver lokalud-

valgenes egen stemme og arbejdspapir, som også kan bruges i dialogen 

med københavnere, forvaltninger og politikere og skal derfor heller ikke 

længere godkendes af Borgerrepræsentationen. Erfaringerne med den 

nuværende procedure, hvor Borgerrepræsentationen skal godkende by-

delsplanen har været, at det ikke i væsentlig grad har bidraget til at skabe 

bindeled mellem lokaludvalgets arbejde og Borgerrepræsentationen. I 

stedet anbefales det nu, at lokaludvalgene fremover fokuserer arbejdet 

med at realisere bydelsplanen ved direkte dialog med forvaltningen og 

Borgerrepræsentationens medlemmer i konkrete spørgsmål om lokale 

løsninger. 

 

Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde aftaler om samarbej-

det med de enkelte forvaltninger via Sammen om Byen og repræsentan-

ter fra lokaludvalgssekretariaterne. Et af de punkter der drøftes, er forvalt-

ningernes involvering i lokaludvalgenes udarbejdelse af bydelsplanerne, 

og hvordan bydelsplanerne fremadrettet kan bruges mere aktivet til at 

understøtte den politiske udvikling og viden.  

 

Valgprocessen 

I skriver, at I gerne ser, at valggrupperne bibeholdes. Økonomiforvaltnin-

gen er helt enig i vigtigheden af en bred repræsentation af bydelen i lo-

kaludvalget. Det er derfor indarbejdet i retningslinjerne for valget, at de 
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opstillede kandidater skal oplyse, hvilke områder de finder vigtige og in-

teressante at arbejde for i bydelen, så dette er synligt for de stemmebe-

rettigede. De stemmeberettigede vil blive oplyst om vigtigheden af et 

bredt sammensat lokaludvalg, så de med deres stemmer har mulighed 

for at sammensætte et mangfoldigt lokaludvalg med fokus på forskellige 

interesseområder. Derudover 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 repræsentation af opstillede kandidater til lokaludvalget. 

 

Ift. spørgsmålet om den fælles suppleantliste er det Økonomiforvaltnin-

gens vurdering, at den fælles suppleantliste for foreningsrepræsentanter 

styrker lokaludvalgenes muligheder for at dække fravær på lokaludvalgs-

møderne, da der potentielt er flere end de nuværende to suppleanter per 

medlem, som har mulighed for at møde op. Desuden giveren fælles sup-

pleantliste mulighed, at en større kreds af forskellige foreninger i bydelen 

kan være repræsenteret i lokaludvalget. Suppleantlisten udgør en række 

af interesserede foreningsrepræsentanter, hvor der løbende kan tilføjes 

nye foreninger, som lokaludvalget med fordel kan invitere og inkludere i 

lokaludvalgenes løbende arbejde. Efter konstitueringen af lokaludvalget 

har de valgte foreninger deres plads i lokaludvalget, så længe de ønsker 

at beholde den. Hvis en forening udskifter et medlem eller en suppleant 

vælger foreningen selv et nyt medlem. Men hvis foreningen vælger helt 

at udtræde af lokaludvalget, sørger sekretariatet for at indsupplere et nyt 

medlem fra suppleantlisten i den rækkefølge suppleanterne er placeret 

på listen. 

 

Forslaget om at gennemføre forsøg med forskellige valgmodeller har 

ikke tidligere været løftet. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil 

være muligt at tilrettelægge og afprøve forskellige valgmetoder indenfor 

den meget korte tidshorisont, der er frem mod næste valg til lokaludvalg. 

Vurderingen er også, at forskellige valgmetoder kan skabe en uklarhed i 

kommunikationen og proceduren omkring valg til lokaludvalg blandt kø-

benhavnerne, de opstillings- og stemmeberettigede. 

 

I opdraget for tilpasning af lokaludvalg, og i de indledende drøftelser har 

det ikke været løftet, at der skal gennemføres forsøg med forskellige valg-

modeller. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at 

tilrettelægge og afprøve forskellige valgmetoder indenfor den meget 

korte tidshorisont, der er frem mod næste valg til lokaludvalg. Vurderin-

gen er også, at forskellige valgmetoder kan skabe en uklarhed i kommu-

nikationen og proceduren omkring valg til lokaludvalg blandt københav-

nerne, de opstillings- og stemmeberettigede.  

 

Lokaludvalgenes kompetencer og opgaver 

Som beskrevet i bilag 11 har Økonomiforvaltningen løbende, i dialogen 

med lokaludvalgene, oplyst om, at opdraget for arbejdet med tilpasning 

af lokaludvalg har været, at det skal ske inden for den nuværende økono-

miske ramme for lokaludvalg. På gruppeformandskredsens møde d. 18. 
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juni 2020, hvor lokaludvalgsformændene deltog, blev der ligeledes ikke 

lagt op til en udvidelse af lokaludvalgenes kompetencer og opgaver.  

  

Økonomiforvaltningen har på baggrund af høringen i lokaludvalg tyde-

liggjort i formålsbestemmelsen i Kommissorium for lokaludvalg, at lokal-

udvalgene gerne må anvende puljemidler på dialogskabende aktiviteter, 

der formidler københavnernes interesser og holdninger i bydelene, også 

når de går imod beslutninger truffet af udvalgene eller Borgerrepræsen-

tationen. Formålet med præciseringen af lokaludvalgenes kompetence-

område er at skabe klare rammer for, at lokaludvalgene godt må facilitere 

og bruge puljemidler på dialogskabende aktiviteter, der er i modstrid 

med beslutninger truffet i udvalgene eller Borgerrepræsentationen. Men 

det er også vigtigt at tydeliggøre, at lokaludvalgenes opgave ikke er at fa-

cilitere, finansiere, indgå i mv. udviklingen af omkostningstunge projekt-

forslag, udviklingsplaner el.lign., der hører under fagforvaltningernes 

opgavevaretagelse, og som kan skabe modsatrettede signaler om, hvad 

Københavns Kommune har besluttet vedr. byens udvikling. Økonomifor-

valtningen vil, som hidtil, rådgive lokaludvalgene og deres sekretariater 

ift. de sager, der kan opstå tvivl om, og hvor det vil bero på en konkret 

vurdering af den enkelte sag. 

 

Lokaludvalgene gives fremadrettet mulighed for at selv at prioritere 

hvilke, og hvor mange høringer lokaludvalget ønsker at besvare. Det er 

klart, at hvis lokaludvalget vælger at besvare alle de mulige høringer, der 

kan forekomme, så vil der alt andet lige gå tid fra andre opgaver.  

 

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

lokaludvalg.  

 

Med venlig hilsen  

Økonomiforvaltningen,  

Borgerrepræsentationens Sekretariat 

 


