Input til høringssvar Lokaludvalg ud fra Bilag 2: Opsamling på forslag til tilpasninger af lokaludvalg,
som indstilles af forvaltningen
Vi kvitterer for, at oplægget til tilpasninger, som er præsenteret i Bilag 1 og Bilag 3, i høj grad tager
udgangspunkt i lokaludvalgenes egne erfaringer og ønsker om tilpasninger.
Formål og bydelsplaner
Valby Lokaludvalg finder det afgørende vigtigt, at bydelsplaner fortsat godkendes politisk i
Borgerrepræsentationen, og ikke blot er et arbejdspapir eller en arbejdsplan, som lokaludvalget selv
vedtager. Det er helt afgørende, at en bydelsplan har et formelt ophæng og er et politisk vedtaget
dokument. Det har den funktion, at forvaltningen i dialogen med borgere og bygherrer om byens
udvikling har bydelens formulerede ønsker til udviklingen med som en del af forvaltningsgrundlaget.
Der har bredt sig en opfattelse af, at lokaludvalgene generelt har været utilfredse med rammerne for
bydelsplanerne, men der har i kredsen af lokaludvalgsformænd løbende værende enighed om, at
den seneste model for bydelsplan balancerede godt mellem rammer og frihedsgrader. Den kritik, der
har været ytret, for at bydelsplanerne enten har været bundet for stærkt op på allerede vedtagne
politiker eller har haft elementer, der var i modstrid med kommunens politik, har primært været
rettet mod ældre udgaver af bydelsplanskonceptet. En model, hvor bydelsplanen bare er
lokaludvalgets eget arbejdsgrundlag, udhuler på et helt centralt punkt lokaludvalgenes position som
et formelt anerkendt led i dialogen om byens udvikling.
Understøttelse af det lokale engagement
Lokaludvalget støtter klart intentionen om at understøtte det lokale initiativ og engagement,
herunder forslaget om at give lidt videre rammer for puljemidlernes anvendelse
Lokaludvalgenes kompetenceområder
Formuleringen af, at lokaludvalgene ikke må understøtte processer, herunder projektforslag eller
udviklingsplaner, der er i modstrid med beslutninger truffet i udvalgene, kan blive problematisk for
lokaludvalgenes centrale opgave med at formidle ideer og forslag fra borgerne. Det er klart, at
lokaludvalgene ikke skal modarbejde politiske beslutninger, men det vil med den foreslåede
formulering være en mulig fortolkning at det vil forhindre, at et lokaludvalg kan viderebringe
alternative løsningsforslag eller projektideer, hvis der fx allerede foreligger en vedtaget lokalplan for
et område. I rigtig mange tilfælde er det netop ideer af denne type, der gennem en kvalificering kan
føre til bedre løsninger og nye forslag til anvendelse eller udvikling af et område. Puljemidler kan
være en væsentlig forudsætning for, at man fx kan visualisere eller bearbejde en idé.
Tidlig inddragelse og samarbejde
Vi ser gerne den tidlige inddragelse og det gode samarbejde om københavnerinddragelse realiseret i
alle forvaltninger.
Repræsentativitet og valg
Vi ser gerne, at åbenheden og kommunikationen om valg af foreningsvalgte medlemmer styrkes. Vi
ser et muligt problem i at arbejde med én fælles suppleantliste, hvor suppleanter tildeles pladser
efter stemmetal. Det vil være hensigtsmæssigt, at der kan være flere suppleringslister inden for et
mindre antal, brede repræsentationsområder, så det kan sikres, at lokaludvalgets
foreningsrepræsentation bliver skæv. Lokaludvalgenes ønske om et suppleringsvalg midtvejs i
perioden, som vi i processen har været enige med forvaltningen om at ønske, ser vi gerne
indarbejdet i forslaget.

Geografi og organisering
Vi har ingen ønsker om ændret geografisk inddeling af byen. Det er afgørende vigtigt for
lokaludvalgenes arbejde og funktionsdygtighed at have lokale sekretariater af en størrelse, der
mindst svarer til det nuværende niveau.
Lokaludvalgenes opgaver
Valby Lokaludvalg så gerne, at der i en proces, der antagelig vil fastlægge lokaludvalgenes arbejde
for en længere periode, var en åben drøftelse af muligheden for at tillægge lokaludvalgene
yderligere kompetencer og opgaver. Der er åbenlyse muligheder for at, at opgaver, der er
borgernære og bydelsrettede, kunne varetages af lokaludvalgene, fx i relation til kulturhusene,
biblioteker og områdefornyelser.

