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1.  Borgernes 20 minutter (2011-122730) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 

3.  Formandens meddelelser (2011-121487) 

4.  Lokaludvalgets mødeafvikling (2011-126910) 

5.  Høring om moderniseringsplan 2012 for plejehjem (2011-120971) 

6.  Høring om Københavns Kommunes budget for 2012 (2011-120968) 

7.  Høring vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-13 (2011-121331) 

8.  Orientering om kulturhus på Østerbro (2011-122548) 

9.  Opfølgning på trafikstrategi - brev til Teknik- og Miljøborgmesteren (2011-121625) 

10.  Opfølgning på fodgængerstrategi (2011-123073) 

11.  Valg til kontaktudvalg for Miljøpunkt Østerbro (2011-120979) 

12.  Godkendelse af mødedatoer for 2012 (2011-120973) 

13.  Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler (2011-120975) 

14.  Ændring i disponering af puljemidler til egne projekter (2011-120977) 

15.  Eventuelt (2011-120387) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-122730) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afholder 20 minutters spørgetid, hvor borgerne kan stille 
spørgsmål eller forslag til lokaludvalget.  

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

LØSNING 

Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

Mødet sluttede kl. 21.34 

 

Fraværende med afbud:  

Jørgen Eckmann og suppleant Yvonne Svendsen 

Simon Simonsen,  

Hans Bay, suppleant Jan Sørensen deltog og 

Peter Bennedsen, suppleant Vagn Pedersen deltog 

 

Fraværende uden afbud: 

Torben Adelborg-Beck, Ernst Reimann, Magdalena Szymanski, Inger-Margrethe Christensen 

 

Fraværende fra kl. 20.30 (pkt.7, nyt pkt.8): Kirsi-Mari Lehtonen og Annette Engell 

 Kl. 20.45 (pkt.8, nyt pkt.9): Jan Due 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte forslag fra Linda Christensen om optagelse af nyt punkt på 
dagsordenen om lokaludvalgets mødeafvikling, der sættes ind som et nyt pkt. 4 efter formandens 
meddelelser. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-121487) 
 
1. Medlemsrokade 
Borgerrepræsentationen godkendte den 18. august 2011 at Luise Søe udtræder, og i stedet indtræder 
Kirsi-Mari Lehtonen som medlem af Østerbro Lokaludvalg som repræsentant for børn og unge-
området. 
 
2. Status på informations- og borgerdialogpuljen 
Der er forbrugt 6.744,96 kr. til annoncering af puljefristen til Østerbropuljens 3. ansøgningsrunde. 
Der er 8. september forbrugt 49.669,44 kr. af informations- og borgerinddragelsespuljen ud af i alt 
100.000 kr. 
 
3. Program for miljøfestival-lokale cykelaktiviteter under VM i landevejscykling 
Lokaludvalget afholder i samarbejde med Områdefornyelsen og Miljøpunkt i forbindelse med 
Miljøfestival og VM i Landevejscykling en række cykelaktiviteter. Projektet er todelt og indeholder 
udarbejdelse af et cykelkort for Østerbro bydel samt en række cykelworkshops primært møntet på 
unge.  
Programmet for aktiviteterne er vedlagt som bilag. 
 
 
4. Invitationer og kommende møder 
Grundet folketingsvalget er høringsmødet om Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 
flyttet fra den 15. september til den 27. september kl. 19-21 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 
København NV. 
 
Kulturfestival i Kildevældsparken 10. september kl. 10-21.30. 
 
 
BILAG 
Henvendelse vedrørende Fodgængerstrategi 
Program for lokale cykelaktiviteter 
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4.  Lokaludvalgets mødeafvikling (2011-126910) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget tager orientering fra Linda Christensen om mødeafvikling af 
lokaludvalgets møder til efterretning 

                                                                                  (foreslået af Linda Christensen) 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalgs koordinationsudvalg, der består af formandskabet og fagudvalgs 
formændene, afholdt møde den 23. august 2011, hvor lokaludvalgets mødeafvikling blev drøftet. 

Det blev bl.a. drøftet hvordan det skriftlige mødemateriale, specielt indstillingerne, og de mundtlige 
indlæg på møderne kan præciseres og fokuseres bedre. Derudover blev medlemmernes 
mødeforberedelse nævnt, som led i at forhindre lange møder og sikre en bedre, mere præcis og 
fokuseret mødeafvikling fremover. 

 

LØSNING 

Linda Christensen ønsker at orientere lokaludvalget om koordinationsudvalgets drøftelse. 

 

 

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget tog orientering fra Linda Christensen om lokaludvalgets mødeafvikling til 
efterretning 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 08.09.2011 
 

 5 

 
5.  Høring om moderniseringsplan 2012 for plejehjem (2011-120971) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget meddeler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at 
lokaludvalget ikke har kommentarer til høring om moderniseringsplan 2012 for 
plejehjem. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012, herunder 
tilpasning af plejeboligkapaciteten til den demografiske udvikling i 2012. Fristen for indsendelse af 
kommentarer er den 16. september 2011. 

Moderniseringsplanen er rettet mod hele København, men berører Østerbro i det det indstilles, at 
der igangsættes en åben konkurrence vedrørende opførelse af to nye plejeboligbebyggelser, den ene 
på Østerbro/Christianshavn. 

 

LØSNING 

Fagudvalget har videresendt det tilsendte materiale til Østerbro Lokalråds Social og 
sundhedsudvalg samt til Nabo Østerbro. Der har ikke været kommentarer.  

Fagudvalget for social og sundhed har ikke kommentarer til høringen, og indstiller at forvaltningen 
meddeles dette. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen godkendes, meddeler sekretariatet forvaltningen, at der ikke er kommentarer 
til høringen. 

Sagen forventes behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. oktober 2011.  
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte at Sundheds- og omsorgsforvaltningen meddeles, at lokaludvalget 
ingen bemærkninger har til høring om moderniseringsplan 2012 for plejehjem. 
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6.  Høring om Københavns Kommunes budget for 2012 (2011-120968) 
 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes forslag til budget 2012 med 
høringsfrist den 9. september 2011.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Københavns Kommunes 
forslag til budget 2012 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes forslag til budget 2012 med 
høringsfrist den 9. september 2011.  

Om inddragelse af lokaludvalgene siger det nye Kommissorium bl.a. 
Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal inddrage lokaludvalgene, 
inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen, f.eks. på 
områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur. 
Pligten til inddragelse indtræder, når en sag er af særlig betydning for bydelen. Pligten til 
inddragelse indtræder dog ikke, såfremt sagen alene er af generel interesse for en bredere kreds af 
borgere, f.eks. for alle borgere i kommunen. Pligten til inddragelse gælder således f.eks. ikke 
kommunens samlede budget. 
 
Østerbro Lokaludvalg er således ikke høringspligtige i forhold til Københavns Kommunes budget, 
men det betyder dog ikke at lokaludvalget ikke kan vælge at svare, da lokaludvalget fortsat er 
høringsberettiget. 
 
Forslag til Københavns Kommunes budget for 2012 kan findes på vores hjemmeside under høringer 
på: http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page32.html 

 
Østerbro Lokaludvalgs sekretariat har på vegne af formandskabet sendt en anmodning om at få 
udarbejdet en oversigt, der viser hvilke konkrete konsekvenser budgetforslaget har for bydelen, evt. 
opdelt på de forskellige forvaltningsområder. 
 

Kontorchef i Center for økonomi og HR har svaret, at det ikke umiddelbart er muligt at opdele 
budgettet i bydele, og har telefonisk orienteret udvalgssekretær for Østerbro Lokaludvalg om, at der 
ikke forefindes oversigter som den der blev efterspurgt. Der udarbejdes i økonomiforvaltningen 

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page32.html
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budgetnotater for hvert af de mange budgetforlag, men der udarbejdes ikke som sådan oversigter 
over disse. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar om Københavns Kommunes forslag til 
budget 2012. 

Østerbro Lokaludvalg gentager sit svar fra 2010 om at lokaludvalget ønsker en tidligere inddragelse 
i budgetprocessen, således at lokaludvalgenes kommentarer kommer ind på linje med 
fagforvaltningernes input. 

 

ØKONOMI 

Budgetforslag 2012 indeholder ingen ændringer i lokaludvalgenes bevilling i forhold til det 
budgetforlig der blev indgået i 2010 for budget 2011, der skar omkring 5 mio. kr. i alt af 
lokaludvalgenes samlede puljemiddelbevilling. 

 

VIDERE PROCES 

1. og 5. september Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2012 
5. - 19. september Budgetforhandlinger. 
19. september, kl. 12.00 Frist for indgåelse af en budgetaftale 
23. september Udsendelse af afstemningsprogram 
27. september Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2012 
28. september, kl. 12.00 Frist for Borgerrepræsentationens medlemmer for aflevering af 
underændringsforslag til budgetforslag 2012 
6. oktober Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2012 

 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar om Københavns Kommunes budget for 2012 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Østerbro Lokaludvalg stemte om ændringsforslag til det e-mail udsendte udkast til høringssvar på 
Københavns Kommunes budget 2012 
for: 2 stemmer                               imod: 5 stemmer                   undlod: 8 stemmer 
 
Østerbro Lokaludvalg stemte om det e-mail udsendte udkast til høringssvar om Københavns 
Kommunes budget 2012 
for: 7 stemmer                        imod: 3 stemmer                   undlod: 6 stemmer 
 
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om Københavns Kommunes budget 2012 som 
udsendt pr. mail og udleveret på mødet. 
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7.  Høring vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-13 (2011-

121331) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-13.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget udkast til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 
2011-13 i høring. Fristen for indsendelse af kommentarer er den 26. september 2011. 

Grundet markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv gennem de seneste 10 år, har 
Kultur- og Fritidsforvaltningen besluttet, at det er tid til en ny kultur- og fritidspolitik for 
København. Det er tanken, at politikken skal binde kunst, kultur og idræt sammen i én samlet 
politik. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at der i høringssvaret lægges særlig vægt på, at lokaludvalgene overhovedet 
ikke er nævnt i udkastet til den nye kultur- og fritidspolitik. Dette er problematisk, da 
lokaludvalgene råder over betydelige midler, som vil kunne spille ind i forhold til udmøntningen af 
kultur- og fritidspolitikken.  

Det foreslås, at høringssvaret også skal afspejle lokaludvalgets ønsker til kommende investeringer i 
kultur og fritidslivet set i forhold til Østerbro bydel og lokaludvalgets mærkesager. Her nævnes: 
Aktivitetshal, fritidstilbud i Rymarkskvarteret som kompensation for flytning af skøjtehal, kulturhus 
på det nordlige Østerbro samt bevaring af Pakhus 11. 

Desuden foreslås det, at der etableres en bedre kontakt mellem lokaludvalg og forvaltning. 
Lokaludvalget ser gerne udpeget en kontaktperson i forvaltningen, som kunne kontaktes når 
spørgsmål og/eller uklarheder opstår, og som kunne deltage i et fagudvalgsmøde en gang årligt eller 
efter aftale. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.  
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VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar, forestår sekretariatet den 
videre sagsbehandling med afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Udkast - Høringssvar vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitk 2011-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidspolitik med ændringsforslag. 
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8.  Orientering om kulturhus på Østerbro (2011-122548) 
Østerbro Lokaludvalg orienteres af ad hoc gruppen om kulturhus på Østerbro af Inger-Marie 
Dyrholm 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Ad hoc gruppen om kulturhus indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager orientering om kulturhus på Østerbro fra Inger-Marie 
Dyrholm til efterretning 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalgs koordinationsudvalg, der består af de 4 fagudvalgsformænd og 
formandskabet, besluttede den 24. maj 2011 at danne en tværgående ad hoc gruppe, hvori også 
indgår medlemmerne af FKF, for at koordinere og undersøge mulighederne og behovet for et 
kulturhus på det nordlige Østerbro.  

Ad hoc gruppen om kulturhus har afholdt møder den 21. juni og igen den 10. august 2011, og 
ønsker på den baggrund at orientere lokaludvalget om det foreløbige arbejde. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg tager orientering fra ad hoc gruppen om kulturhus på Østerbro, v. Inger-
Marie Dyrholm, til efterretning. 

 
Kulturhusgruppen planlægger at udarbejde en skitse, der primært vedrører indhold for et kulturhus, 
og som kan præsenteres på Rådhuset og desuden indgå i det kommende bydelsplanarbejde. 
Processen med at operationalisere og prioritere kan således fortsætte i dialog med borgerne.  
 
Ideer fra ad hoc gruppen til indholdsfunktioner: 
Sociale funktioner i samarbejde med klubber for ældre, børn og unge, musik, kor 
dart, kortspil, skak, billard, bob, e-sport, teater, sport, gymnastik, dans, samarbejde med biblioteket, 
lille biograf/videostue, café i samarbejde med andre aktører, markedsplads med ugentlig 
markedsdag, lagersalg, samarbejde med oplysningsforbundene, fleksible værksteder for cykler, IT, 
glasværksted, udendørs faciliteter, gode adgangsmuligheder 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget tog orientering om kulturhus på Østerbro til efterretning 
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9.  Opfølgning på trafikstrategi - brev til Teknik- og Miljøborgmesteren (2011-121625) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender afsendelse af brev til Teknik- og Miljøborgmester, 
Ayfer Baykal. 

2. at lokaludvalget giver mandat til trafikstrategi ad hoc-gruppen til ud fra de 
nedenstående 3 principper at arbejde videre med opfølgningen på 
trafikstrategiarbejdet.  

 

PROBLEMSTILLING 

I efteråret og vinteren 2010-11 har Fagudvalget for Teknik og Miljø arbejdet med forslag til 
omlægning af Østerbrogade fra Svanemøllen til Østerport. Materialet består af rapporter, 
ingeniørtegninger, arkitekttegninger, trafikberegninger mv. 

Der er afholdt et informationsevent den 16. juni, hvor projekterne for den nordlige del af 
Østerbrogade blev præsenteret, og et borgermøde den 20. juni for den sydlige del. 

Desuden har materialet været lagt op på lokaludvalgets hjemmeside og har været annonceret via den 
faste annonce i Østerbro avis. 

Der er lavet en pylon, som viser projekterne for den nordlige del af Østerbro og som i et år vil være 
placeret forskellige steder på Østerbro. Endelig er der trykt 3 foldere for projektet, som uddeles på 
lokaludvalgsmødet.  

Som opfølgning har fagudvalget for Teknik og Miljø udarbejdet et udkast til brev til Teknik- og 
Miljøborgmesteren for at sætte gang i opfølgningen på trafikstrategiprojekterne og de indkomne 
inputs med henblik på en realisering af projekterne. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalgets trafikstrategi ad hoc-gruppen i samarbejde med fagudvalget 
arbejder videre med opfølgningen på trafikstrategiarbejdet ud fra følgende principper: 

Projektets formål og intentioner 

Omdannelse af Østerbrogade til miljøprioriteret handelsgade fra Svanemøllen Station til Trianglen. 
Princippet er at indskrænke kørebanearealet til ét spor i hver retning, lave midterhelle for at lette 
krydsningen af gaden, og plante træer. Formålet er først og fremmest at reducere trafikken ved at 
fjerne den gennemkørende trafik, der i stedet bør køre ad Kalkbrænderihavnsgade – Nordhavnsvej.  
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Omdannelse af Trianglen til en plads med bedre mulighed for ophold, samtidig med at der skabes 
anvendelige pladser på Carl Nielsens Alle, Lilly Helveg Petersens Plads, Lille Trianglen, Dag 
Hammerskiölds Allés vestside, langs Sortedamssøens østbred samt i sidegaderne Rosenvængets 
Allé og Odensegade. 

 

Prioritering af projekter 

Der foreslås følgende prioritering af projektforslagene  

1. Østerbrogade nord for Jagtvej 

2. 1. etape af Trianglen med sidegader (fortove i øst og nordside) 

3. Østerbrogade mellem Jagtvej og Nøjsomhedsvej 

Resten af Trianglen, Østerbrogade syd og søen afventer færdiggørelse af Cityringen. 

Opfølgning på den offentlige debat og videregivelse af indkomne inputs 

Den offentlige debat fortsættes ved diverse arrangementer i efteråret. Gruppen følger op på 
projekterne i samarbejde med Center for Trafik.  

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt afsendelse af brev til Teknik- og Miljøborgmesteren godkendes, forestår sekretariatet den 
videre sagsbehandling med afsendelse af brev. 

Trafikstrategi ad hoc-gruppen arbejder videre med opfølgning på trafikstrategiarbejdet efter de 
ovenstående 3 principper.   

 
BILAG 
Udkast - brev til Teknik- og Miljøborgmester, Ayfer Baykal 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalgt besluttede at udsætte punktet til næste møde den 19. september 2011 
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10.  Opfølgning på fodgængerstrategi (2011-123073) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget indgår i et samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen med 
henblik på at undersøge hvordan en sammenhængende fodgængerrute vil kunne 
etableres på Østerbro.  

 

PROBLEMSTILLING 
Teknik og Miljøudvalget besluttede den 22. august at se på mulige fodgængerruter og 
fodgængerforbindelser i forbindelse med opfølgning på Fodgængerstrategien – Flere går mere.  
 
Østerbro og Valby bydele er blevet anbefalet som testbydele med udgangspunkt i det 
høringsmateriale, der er indsendt, da det blev vurderet at disse to bydele var længst fremme i den 
konkrete planlægning. Indsatserne i fodgængerruterne vil bl.a. være bedre krydsningsmuligheder, 
nyanlæg af ”missing links”, bedre belysning mv. 
 
Forslaget er endnu ikke endeligt godkendt i Borgerrepræsentationen, og der er ikke fastlagt en 
bevilling på 2012-budgettet, men forvaltningen vil gerne allerede nu i kontakt med lokaludvalget 
for på forhånd at undersøge, hvordan en sammenhængende fodgængerrute på Østerbro kan 
etableres. 
 

LØSNING 
Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget samarbejder med forvaltningen, og at der også tages kontakt 
til Miljøpunkt Østerbro om at deltage i samarbejdet. Miljøpunktet har deltaget i hele processen 
omkring ”Fodgængerstrategi for Østerbro” fra 2009 og rapporten ”Velkommen i det fri!” fra 2011.  
 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 
Lokaludvalget takker ja til forslaget om et samarbejde med forvaltningen og arbejder videre med 
projektet i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro. 
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Såfremt indstillingen godkendes sendes et brev til forvaltningen med henblik på videre samarbejde 
(vedlagt som bilag). 
 
 
BILAG 
Henvendelse vedrørende Fodgængerstrategi 
 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte at indgå et samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen for at 
undersøge hvordan en sammenhængende fodgængerrute kan etableres på Østerbro. 
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11.  Valg til kontaktudvalg for Miljøpunkt Østerbro (2011-120979) 
Østerbro Lokaludvalg skal vælge et nyt medlem til det fælles kontaktudvalg med bestyrelsen for 
Miljøpunkt Østerbro, efter Luise Søes udtræden. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget vælger et medlem til det fælles kontaktudvalg med bestyrelsen 
for Miljøpunkt Østerbro 

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 vedtog Borgerrepræsentationen at lokaludvalgene 
fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde. 

Da Østerbro Lokaludvalg den 20. januar 2011 besluttede at indgå en driftsstøtteaftale med 
Miljøpunkt Østerbro, blev der samtidig oprettet et fælles kontaktudvalg med bestyrelsen for 
Miljøpunkt Østerbro hvor parterne løbende kan drøfte udviklingen i det lokale miljøarbejde. 
Kontaktudvalget består af 2-3 repræsentanter fra hver af parterne og holder som udgangspunkt 
møde 2-4 gange om året.  Udvalget kan indkaldes ad hoc, såfremt en af parterne ønsker det. Som 
udgangspunkt står Miljøpunktet for indkaldelse af og udformning af dagsorden til møderne.  
 
Hvert år i september/oktober måned afholdes et fælles arbejdsseminar, hvor der kan deltage flere 
repræsentanter for parterne. På det årlige fællesseminar drøftes oplæg til årsplanen for det 
kommende år samt strategisk sigte et par år frem. Årsplan og budget skal efterfølgende 
behandles på et lokaludvalgsmøde og ved samme lejlighed godkender lokaludvalget udbetaling 
af støtte for det følgende år.   
 
På det ordinære møde den 20. januar 2011 valgte lokaludvalget Luise Søe, Torkil Groving og Linda 
Christensen som repræsentanter til kontaktudvalget. Efter Luises Søes udtræden af lokaludvalget 
kan der vælges en ny repræsentant. 

 

LØSNING 

Såfremt Østerbro Lokaludvalg fortsat ønsker 3 repræsentanter i kontaktudvalget vælges en ny 
repræsentant i stedet for Luise Søe. 
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet orienterer Miljøpunkt Østerbros sekretariat og bestyrelse 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget valgte Dan Pedersen uden afstemning, som medlem af det fælles kontaktudvalg 
med bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro. 
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12.  Godkendelse af mødedatoer for 2012 (2011-120973) 
Østerbro Lokaludvalg skal godkende forslag til mødedatoer for ordinære møder i 2012 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender forslag til mødedatoer for 2012 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal godkende forslag til mødedatoer for ordinære møder i 2012 

 

LØSNING 

Sekretariatet har lavet et forslag til mødedatoer der generelt afholdes den. 2. torsdag i måneden, så 
vidt det passer med ferie og helligdage. Dog er januar og august mødet lagt 3. torsdag i måneden af 
hensyn til fagudvalgenes mulighed for at mødes til afgivelse af eventuelle høringssvar, udsendelse 
af dagsorden mv. 

 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2012: 

19. januar  

9. og 23. februar 

8. marts 

12. april 

10. og 24. maj 

14. juni 

16. august 

13. og 20. september 

11. oktober 

8. og 22. november 

13. december 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte forslag til mødedatoer for 2012 
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13.  Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler (2011-120975) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til en permanent konvertering af puljemidler til 
sekretariatsmidler. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget sender indstilling til Center for Sikker By om konvertering af 
puljemidler på 850.000 kr. til sekretariatsmidler, svarende til lønudgifter mv. 
for 1½ årsværk 

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med vedtagelse af det ny koncept for lokaludvalg besluttede Borgerrepræsentationen i 
sit møde den 15. juni 2011, at der skal ske en permanent overførsel af puljemidler til 
sekretariatsmidler. 

I det vedtagne koncept hedder det blandt andet: 
”Der sker en permanent omkonvertering af puljemidler til 
sekretariatsmidler til finansiering af de nuværende ansættelser i de 
decentrale sekretariater (eksklusiv miljømedarbejdere som følge af 
beslutning om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter). 
Det samlede beløb, herunder antallet af ansættelser, som 
omkonverteres, aftales nærmere med det enkelte lokaludvalg.” 
 
Formålet er at sikre sekretariatsmedarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, samt at opretholde en 
tydelig adskillelse mellem sekretariatsmidler og puljemidler.  
Herefter vil ansættelser i sekretariaterne som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af 
sekretariatsmidler. Det vil dog stadigt være muligt for det enkelte lokaludvalg at afsætte puljemidler 
til kortvarige ansættelser på honorar-basis, eksempelvis til mindre projekter eller andre afgrænsede 
opgaver. 

 

LØSNING 
Østerbro Lokaludvalg godkender indstilling til Center for Sikker By om konvertering af puljemidler 
på 850.000 kr. til sekretariatsmidler, svarende til lønudgifter for 1½ årsværk  
 
Midlerne skal som hidtil dække lønudgifter mv. til en fuldtidsansat projektmedarbejder, der skal 
understøtte lokaludvalgets mange projekter, herunder information og kommunikation samt 
halvdelen af lønudgifter mv. til en fuldtidsansat administrativ medarbejder, der forestår 
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sagsbehandlingen af puljeansøgningerne til Østerbropuljen samt understøtter lokaludvalgets 
projekter. 
Indeholdt i disse udgifter er et overhead på omkring 80.000 kr. pr. medarbejder, som betales centralt 
for alle medarbejdere i Københavns Kommune til kompetenceudvikling, IT understøttelse, løn- og 
personaleadministration mv. 
 

ØKONOMI 

I 2011 påregnes de af puljemidlerne finansierede lønudgifter mv. for de 1½ årsværk at beløbe sig til 
795.000 kr.  

For at tage højde for overenskomstfastsatte stigninger i løntrin, rådighedstillæg mv. er beløbet sat til 
850.000 kr. for 2012 og fremover. 

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 haft en bevilling fra Borgerrepræsentationen på 4.318.000 kr. i 
puljemidler til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter, hvoraf de 800.000 
kr. har været afsat til løn mv. svarende til 1½ årsværk (medarbejder). Lønnen har dækket ansættelse 
af en fuldtidsansat informations- og projektmedarbejder og ½ af en fuldtidsansat administrativ 
medarbejder. 

Derudover har sekretariatet i 2011 haft en bevilling på 1.546.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. er 
overført som driftsstøtte til Miljøpunkt Østerbro. De resterende 1.246.000 kr. anvendes til 
lønudgifter mv. til 1½ årsværk (medarbejder), samt kontorhold, porto, mødeafholdelse mv.  

 

VIDERE PROCES 

Indstillingen sendes til Center for Sikker By, der foretager økonomitjek af alle lokaludvalgenes 
indstillinger og udarbejder en samlet indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 
som forventes behandlet på møder i ØU og BR den 22. november og 1. december 2011. Permanent 
konvertering af lokaludvalgenes puljemidler til sekretariatsmidler forudsættes at ske pr. 1. januar 
2012, således at alle sekretariatsansatte fremover hører under økonomiforvaltningens midler til 
administration. 

  

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at indstille til Center for Sikker By konvertering af puljemidler på 
775.000 kr. til sekretariatsmidler i 2012, svarende til lønudgifter for 1½ årsværk, med forbehold for 
evt. efterfølgende p/l regulering. 
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14.  Ændring i disponering af puljemidler til egne projekter (2011-120977) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til en ændring i disponeringen af puljemidler til egne 
projekter under Østerbropuljen i 2011 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 185.000 kr. fra opfølgning på 
ungeindsats til Østerbropuljen. 

2. at Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 30.000 kr. fra borgermøde om 
Nordhavnsvej til Østerbropuljen 

3. at Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 18.000 kr. fra 
informationsmateriale til efterårets aktiviteter til Østerbropuljen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har pr. 1. september 2011 bevilget 1.282.500 kr. til egne projekter, hvoraf de 
580.000 kr. er anvendt og udbetalt.  

En del af de resterende disponerede midler vil dog formentlig ikke nå at blive brugt i 2011, og søges 
derfor frigjort inden næste ordinære møde i Østerbro Lokaludvalg den 19. september 2011, med 
behandling af 3 runde af puljeansøgninger for 2011. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg beslutter at godkende forslag til ændring i disponering af puljemidler for 
egne projekter under Østerbropuljen i 2011, således at der i alt tilbageføres 233.000 kr. i 
disponerede midler til Østerbropuljen. Midler der har været tiltænkt aktiviteter som ikke kan nås i 
2011 kan genbevilges på mødet i november, hvor der tages stilling til puljemiddelbudget for 2012. 

Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 185.000 kr. fra opfølgning på ungeindsats til 
Østerbropuljen, da fagudvalget for børn og unge ikke har planlagte aktiviteter for det fuldt 
disponerede beløb, der kan nå at finde anvendelse i 2011. 

Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 30.000 kr. fra borgermøde om Nordhavnsvej til 
Østerbropuljen, da fagudvalget for teknik og miljø ikke vurderer det bliver aktuelt i det 
indeværende budgetår. 
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Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 18.000 kr. fra informationsmateriale til efterårets 
aktiviteter til Østerbropuljen, da det har vist sig umuligt at få produceret regnslag med tryk i 2 
farver til en pris der er tilsvarende det i bevillingen budgetterede beløb. 

 

ØKONOMI 

Status - egne projekter 
Projekt Bevilget Udbetalt afsluttet tilbageført 
Foreningsguidekoordinator 150.000 75.000     
Kommunikations og borgerinddragelsespulje 100.000 49.669     
Opfølgning ungeindsats 215.000 24.156     
Nørre Campus 25.000 4.006 x 20.994 
Plads v Øresunds Hospital 20.000 20.000 x 0 
Nordhavnsvej 30.000 0     
Fodgængerstrategi 55.000 26.870 x 28.130 
Trafikstrategi - borgerinddragelse 100.000 100.000 x 0 
Model - trafikstrategi 30.000 30.000 x 0 
Hjemmeside -omstrukturering og nyhedsbrev 15.000 0     
Møde med socialborgmesteren 15.000 10.520 x 4.480 
Senior sundhedsweekend 160.000 158.345 x 1.655 
Aktivitetshal for 12-17 årige 32.500 23.142     
Fast annoncering 130.000 42.627     
Lokale cykelaktiviteter under VM 25.000 0     
Kulturnat 2011 70.000 0     
Foldere trafikstrategi 16.000 16.000 x 0 
Fladskærm 10.000 0     
Møde med BIF-borgmesteren 14.000 0     
Merchandise 50.000 0     
I alt 1.262.500 580.335     
     
Opdateret 1. september     
 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011 
 
 1. Lokaludvalget godkendte tilbageførsel af 185.000 kr. fra opfølgning på ungeindsats til 
Østerbropuljen 
 
2. Lokaludvalget godkendte tilbageførsel af 30.000 kr. fra borgermøde om Nordhavnsvej til 
Østerbropuljen 
 
3. Lokaludvalget godkendte tilbageførsel af 18.000 kr. fra informationsmateriale till efterårets 
aktiviteter til Østerbropuljen 
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15.  Eventuelt (2011-120387) 
 
 
 
 
 
 


