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Høringssvar vedr. ændringer i regelsættet for lokaludvalg  
 
Overordnet finder Østerbro Lokaludvalg de foretagne ændringer i 
kommissoriet for lokaludvalgene og de ændrede regler for valg til 
lokaludvalg fornuftige. Lokaludvalgene skal være til for borgerne. 

Vi er enige i at fastholde lokaludvalgenes overvejende rådgivende 
funktion i forhold til Borgerrepræsentationen og de stående udvalg, og 
i at driftsopgaverne fortsat skal ligge i de centrale forvaltninger.  

Økonomiudvalgets beslutninger 

Vi hilser velkommen, at der i forbindelse med Økonomiudvalgets 
beslutninger i forlængelse af evalueringen af lokaludvalgene, er lagt 
op til en tættere kontakt mellem lokaludvalgene og de stående udvalg. 
Vi har også noteret os, at Økonomiudvalget i denne sammenhæng har 
godkendt en række principper og handlinger, som har forskellige 
organisatoriske implikationer, der forudsætter en nærmere dialog med 
lokaludvalgene, inden de kan implementeres. Vi vil allerede nu gerne 
give tilsagn om at medvirke aktivt og konstruktivt i en sådan dialog.  

Tidlig inddragelse og bindeledsfunktionen 

I forhold til selve kommissoriet har vi især noteret os, at det med 
ændringerne understreges, at lokaludvalgene skal inddrages i en tidlig 
fase af forvaltningernes arbejde med sagerne, og at det skal aftales 
mellem forvaltninger og lokaludvalg, hvordan denne inddragelse kan 
ske. Det gælder f. eks. lokalplaner, hvor lokaludvalgene med fordel 
kan inddrages endnu tidligere, end når startredegørelsen er vedtaget. 
Generelt kan den tidlige inddragelse imidlertid ikke erstatte høringer. 
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Vi ønsker dog samtidig at gøre opmærksom på, at formuleringerne 
om, at lokaludvalgene skal agere lokalt i lyset af de temaer og 
rammer, der er centrale for Borgerrepræsentationen ikke bør stå alene. 
For at understrege lokaludvalgenes proaktive rolle i bydelene må 
kommissoriet suppleres med nogle tilsvarende formuleringer om, at 
lokaludvalgene også skal arbejde med temaer og rammer, der er 
centrale i de enkelte bydele. 

Lokaludvalget kan tilslutte sig opstramningen af beskrivelsen af 
lokaludvalgenes opgaver og af lokaludvalgenes funktion som bindeled 
mellem Borgerrepræsentationen og borgerne. Vi er enige i, at 
lokaludvalgene har en væsentlig rolle i forbindelse med at sikre 
borgerdialog og engagement i bydelene.  

Vi anerkender desuden, at der i forbindelse med de sager, hvor 
lokaludvalgene udtaler sig, skal redegøres for den forudgående lokale 
proces. Men vi ønsker dog samtidig at gøre opmærksom på, at det 
ikke er alle sager, der kan bære en meget omfattende borgerdialog. I 
en række tilfælde bør det derfor tages lige så seriøst, når 
lokaludvalgene selv udtaler sig. Lokaludvalgene er jo netop 
sammensat således, at medlemmerne tilsammen repræsenterer et stort 
udsnit af foreninger og synspunkter i bydelen.   

Den lokale miljøopgave 

Beskrivelsen af den lokale miljøopgave har fået sin særlige plads i det 
nye forslag til kommissorium. Det har sin naturlige forklaring som 
følge af budgetvedtagelsen om lokaludvalgenes overtagelse af 
ansvaret for opgaven. Principperne for håndtering af miljøopgaven 
adskiller sig dog ikke væsentligt fra de generelle principper for 
lokaludvalgenes opgavevaretagelse og bør derfor indgå heri. Om end 
der er et forståeligt aktuelt behov for beskrivelse af miljøopgaven, bør 
det ikke pindes ud i et kommissorium, men må kunne indsættes i det 
særlige bilag om lokaludvalgenes miljøopgaver, hvor også 
rapporteringsforpligtelsen beskrives. 

Bydelsplaner 

Østerbro Lokaludvalg har til gengæld noteret sig, at kommissoriets 
afsnit om udarbejdelse af forslag til bydelsplaner er uændret. I tråd 
med Økonomiudvalgets øvrige vedtagelser om at se bydelsplanerne i 
sammenhæng med kommuneplanlægningen, kunne der indsættes 
formuleringer om, at der udarbejdes bydelsplaner i hver valgperiode 
og i en kadence, så disse spiller sammen med 
kommuneplanlægningen. 

Puljemidler 

Vi hilser præciseringerne omkring anvendelsen af puljemidler 
velkommen og noterer os, at midlerne primært skal komme borgerne 
til gode, men at dette også kan ske på baggrund af lokaludvalgenes 
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egne projekter og samarbejdsprojekter med andre aktører, f. eks. andre 
lokaludvalg. Det er vigtigt, at der ikke lægges begrænsninger på 
lokaludvalgenes egne projekter, som i høj grad bidrager til at 
lokaludvalgene kan være proaktive. Vi fortolker selv 
samarbejdsprojekter som projekter, der gennemføres sammen med 
forskellige forvaltninger eller institutioner.  

Arbejdsgrupper 

Vi finder det vigtigt, at der fortsat kan nedsættes arbejdsgrupper mv. 
og har noteret os, at der arbejdes videre med dette i forhold til 
regulativet.  

Retningslinier for lokaludvalgenes opstillingsmøde 

Østerbro Lokaludvalg kan tilslutte sig den begrebsafklaring, der ligger 
i forslaget til retningslinier for lokaludvalgenes opstillingsmøde, og 
som indebærer, at det i denne sammenhæng noget misvisende begreb 
repræsentantskabsmøde ikke længere anvendes. Vi ser i øvrigt 
oplægget som udtryk for en beskrivelse af den praksis, der 
efterhånden har udviklet sig i forhold til de opstillingsmøder, hvor 
foreningsrepræsentanterne vælges. 

Valg af suppleanter 

Når det således er blevet et anerkendt princip, at der først træffes 
beslutning om hvilke interesseområder, der skal repræsenteres og 
antallet af pladser til disse, vil det være naturligt også at foretage valg 
om indstilling af suppleanter inden for disse interesseområder. Det vil 
sige, at der efter valg af indstilling af medlemmer inden for 
interesseområderne opstilles en fælles suppleantliste for disse, med en 
prioriteret rækkefølge af suppleanter, som der eventuelt vil skulle 
stemmes om. En sådan fælles suppleantliste vil give større kontinuitet 
i lokaludvalgets arbejde og modvirke at der kommer til at stå tomme 
pladser i lokaludvalgsmøderne som følge af at de personlige 
suppleanter på nogle pladser er sluppet op eller ikke er engagerede. 
Alternativt eller supplerende bør det overvejes at åbne mulighed for, 
at der midt i valgperioden afholdes et supplerende opstillingsmøde, 
hvor der kan foretages nyvalg eller suppleringsvalg af suppleanter. 

Vejledende model for fordeling af områder 

Endelig skal vi foreslå, at den vejledende model til fordeling af 
pladserne slettes, idet den er mere forvirrende og misvisende end 
afklarende. Der skal jo f. eks. ikke indstilles 20 
foreningsrepræsentanter. 

Bilag vedr. det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale 
miljøopgave 

Som allerede nævnt kan nogle af kommissoriets beskrivelser af den 
lokale miljøopgave med fordel flyttes til dette bilag. Bilaget bør i 
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øvrigt være dynamisk, således forstået, at der kan foretages justeringer 
i frister mv. efterhånden som der udvikler sig en praksis. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torkil Groving  
Formand for Østerbro Lokaludvalg 


