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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Udtalelse til rapporten, ”Evaluering af lokaludvalgene i 
København”, Als Research APS, august 2010 
 
Østerbro Lokaludvalg har på sit møde den 17. august 2010 drøftet den 
foreliggende evalueringsrapport vedr. lokaludvalgene. Til trods for 
den relativt korte tid, der har været afsat til evalueringen, finder 
lokaludvalget, at rapporten grundlæggende leverer en række relevante 
konklusioner, som vil være anvendelige i forbindelse med 
videreudvikling af lokaludvalgskonceptet. 
 
Kontakten til det politiske niveau 
Vi kan tilslutte os, at lokaludvalgene i højere grad tænkes ind i den 
politiske proces i forhold til arbejdet i Borgerrepræsentationen og de 
politiske udvalg. Lokaludvalgene har med deres lokalkendskab og 
forankring i foreningslivet i bydelene et godt udgangspunkt for at 
styrke borgerinddragelse i den politiske og demokratiske proces. 
Samtidig har de med deres sammensætning den force, at de også i de 
tilfælde, hvor der af forskellige årsager ikke gennemføres en egentlig 
borgerdialog, selv kan repræsentere de fremherskende strømninger i 
bydelen i forhold til aktiviteter, udtalelser og høringssvar. Vi kan 
tilslutte os, at der arbejdes målrettet med at sikre en repræsentativ 
legitimitet baseret på demokratiske principper. 
  
Lokaludvalgene kan selvfølgelig blive endnu bedre til at udfylde 
rollen som bindeled mellem bydelene og Rådhuset, og denne rolle vil 
også kunne styrkes gennem en udbygget kontakt mellem politikere på 
rådhuset og lokaludvalgsmedlemmer i bydelene. Det skal imidlertid 
understreges, at lokaludvalgene i deres natur som politisk valgte 
udvalg ikke blot kan betragtes som et administrativt organ til 
varetagelse af en ønsket borgerdialog. 
 
Tidlig inddragelse 
Den kvalitative forskel i den politiske beslutningsproces før og efter 
oprettelsen af lokaludvalg består i, at forvaltningerne nu i deres 
indstillinger og beskrivelser af det politiske beslutningsgrundlag skal 
redegøre for bydelenes holdninger til sagerne. Hvis dette skal lykkes 
optimalt, kræver det de centralt placerede politikeres opbakning til et 

mailto:adh@okf.kk.dk


 Side 2 af 2 

godt samarbejde mellem forvaltningerne og lokaludvalgene, hvor 
sidstnævnte inddrages så tidligt som muligt i processen. Erfaringerne 
er, at jo tidligere inddragelse, jo større udbytte af samarbejdet. 
  
Afbureaukratisering med henblik på at styrke proaktivitet 
Østerbro Lokaludvalg kan fuldt ud bakke op om rapportens anbefaling 
af at afbureaukratisere lokaludvalgsmodellen på en sådan måde, at der 
frigives ressourcer til at lokaludvalgene i endnu højere grad kan være 
synlige og proaktive i bydelene. Det er gennem de lokale aktiviteter, 
at der udvikles kreative idéer og lokale initiativer, som kan være med 
til at styrke livskvalitet og sammenhængskraft i bydelene.  
 
I denne sammenhæng finder vi det vigtigt, at sekretariatsfunktionen er 
placeret lokalt, men vi er samtidig åbne for, at den på nogle punkter 
professionaliseres og effektiviseres. Vi vil i denne forbindelse pege 
på, at back-up funktionen i økonomiforvaltningen på rådhuset bør 
styrkes. Vi er åbne for videre drøftelser om kompetencecentre, der kan 
udvikle redskaber til endnu bedre borgerinddragelse samt understøtte 
den administrative del af håndteringen af lokaludvalgenes puljemidler. 
Det er imidlertid en forudsætning, at der lokalt kan opretholdes en 
tilstrækkeligt stor bemanding med ressourcer til de udadvendte og 
kampagne rettede aktiviteter og sikring af den nødvendige 
fleksibilitet. Rapporten viser, at der er brug for en øget 
kommunikationsindsats, som kan synliggøre lokaludvalgets aktiviteter 
og den enkeltes mulighed for lokalt at deltage i den demokratiske 
proces. 
 
Bydelsplaner 
Østerbro Lokaludvalgs erfaringer med bydelsplanlægningen er, at 
arbejdet i høj grad har bidraget til en styrkelse af borgerinddragelsen 
og lokaludvalgets forankring i bydelen. Der er efter vores opfattelse 
tale om lige dele proces og produkt, hvor processen har frembragt en 
plan, der både kan være idé katalog og retningsgivende ramme for 
såvel lokaludvalgets som kommunens forvaltningers videre arbejde 
med sager i bydelen.  
 
Bydelsplanerne bør derfor fornys en gang inden for hver valgperiode, 
og dette bør tænkes ind i en kadence i forhold til såvel kommuneplan 
som planer og strategier inden for de øvrige forvaltningsområder.  
Planerne bør indgå som grundlag i forbindelse med afvejning af 
politiske og økonomiske prioriteringer, og det vil samtidig være 
naturligt at anvende dem som dialogværktøj i den fremtidige kontakt 
mellem forvaltninger, politikere og lokaludvalg.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving 
Formand for Østerbro Lokaludvalg 


