
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 12.05.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2011-62631) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-62617) 

3.  Formandens meddelelser (2011-62640) 

4.  Ændring af retningslinjer og procedurer for puljemiddelbevilling (2011-61634) 

5.  Kommunikations- og borgerinddragelsespulje (2011-62854) 

6.  Medlemsforslag om fast annoncering (2011-62852) 

7.  Medlemsforslag om mødeledelse (2011-60099) 

8.  Høring om Aktiv og tryg hele livet (2011-60109) 

9.  Høring om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (2011-60189) 

10.  Høring om miljørapport for flytning af containerterminal til Ydre Nordhavn (2011-62466) 

11.  Hørings - Forslag til kommuneplantillæg for Rigshospitalet (2011-61630) 

12.  Startredegørelse - "Farmaceutisk Højskole" (2011-61531) 

13.  Høring - Busplan Flintholm (2011-62233) 

14.  Vedr. ensretning af Faksegade (2011-62612) 

15.  Henvendelse fra vejnavnenævnet (2011-68286) 

16.  Refusion af internetudgifter til lokaludvalgsmedlemmer (2011-16497) 

17.  Evt. (2011-63281) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-62631) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-62617) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

2. at Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet 

 

 

 

Afbud: 

Dan Pedersen, John Bloch-Poulsen, Mikkel Søndergaard, Jan Due og Simon Simonsen 

 

Fraværende uden afbud: 

Magdalena Szymanski og Lartey Lawson 

 

Fraværende: 

til kl.19.05 start pkt. 3: Peter Bennedsen 

til kl. 19.10 pkt. 3: Linda Christensen 

 

Mødet sluttede kl. 21.30   

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte dagsorden for mødet, med tilføjelse af et nyt punkt 15 om henvendelse 
fra Vejnavnenævnet angående navngivning af vej og kaj i Nordhavn., jf. formandens første 
meddelelse i pkt. 3. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-62640) 

1. Forespørgsel fra Vejnavnenævnet 

Vejnavnenævnet forespørger Østerbro Lokaludvalg om eventuelle bemærkninger i forbindelse 
med navngivning af adgangsvej og krydstogts kaj i Nordhavn. Københavns Kommunes 
Vejnavnenævn foreslår at den kommende krydstogts kaj i Nordhavn navngives Oceankaj og 
adgangsvejen til denne Oceanvej.  

Såfremt medlemmer af Lokaludvalget har bemærkninger bedes sagen taget op under 
godkendelse af dagsordenen pkt. 1, ellers vil formanden afsende en svarmail om at Østerbro 
Lokaludvalg ingen bemærkninger har. 

- Meddelelsen blev optaget som punkt 15 på dagsordenen 

 

2.Orientering fra formanden 

Formand for Østerbro Lokaludvalg, Torkil Groving, vil orientere om lokaludvalgs formændenes 
møde med Overborgmester Frank Jensen d. 4. maj 2011, fra møde i LUFT 
(Lokaludvalgsformandstræf) d. 26. april 2011 og om hvad der i øvrigt blev sagt i interviewet 
med Østerbro Avis, hvor formanden lagde vægt på lokaludvalgets fremadrettede arbejde og 
samarbejde i bydelen. 

 

3. Invitation til møde om bydelsplaner, kommuneplan og handleplaner 

Medlemmer af alle lokaludvalgene inviteres til møde om nyt koncept for bydelsplaner tirsdag 
den 24. maj 2011 kl. 17-19.30 på Rådhuset. Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen er i 
gang med at udvikle et nyt koncept for bydelsplaner, som opfølgning på evalueringen af 
lokaludvalg fra sidste år. De foreslår et fremtidigt samspil mellem bydelsplanerne, 
kommuneplanen og de handleplaner, som ligger til grund for udarbejdelsen af kommunens 
budgetforslag.  Der overvejes en ny faseinddeling, hvor halvdelen af lokaludvalgene starter 
bydelsplanlægning til oktober 2011 og den anden halvdel i efteråret 2012. Der foreslås en fast 4-
årig cyklus indlagt i BR’s valgperiode, således at der i første år udarbejdes 
Kommuneplanstrategi, andet år Kommuneplan, tredje år 1. bølge bydelsplaner og det fjerde år 
udarbejdes 2. bølge bydelsplaner. 

 

4. Invitation til møder i Københavns Kommune 

Københavns Kommune afholder møde om frivillighedspolitikken tirsdag den 17. maj 2011 kl. 
17.00-18.30  i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N.  

Teknik og Miljøforvaltningen afholder i samarbejde med Københavns Madhus et seminar om 
Københavns køkkenhaver den 18. maj 2011 fra kl. 9.00-12.00.  
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5. Invitation til netværksmøde om aktiviteter ved Søerne under Miljøugen/VM i cykling i 
september 

Indre By Lokaludvalg afholder i samarbejde med borgerinitiativet ”Red Søerne” et 
netværksmøde om projekt ”Borgerne indtager Søerne” tirsdag den 10. maj 2011 kl. 16.30, 
Rådhuspladsen 77, kælderen.  Initiativtagerne ønsker at rette fokus mod søernes rekreative 
værdi og åbne op for nye muligheder for ophold og leg. 
Mødet skal afklare hvorvidt, der er interesse for at lave et bredt samarbejde og forankre en 
række aktiviteter hos forskellige partnerskaber omkring aktiviteter fredag, lørdag og søndag i 
uge 38 under Miljøfestivalen og VM i landevejs cykling.   
 

 

6. Projektpræsentation af Aktivitetshus i Pakhus 11 den 16. maj 2011 

Fagudvalget for kultur og fritid inviterer til en projektpræsentation af et aktivitetshus for de 12-
17 årige som placeres i Nordhavn. Mødet finder sted den 16. maj 2011 kl. 17.00 i Pakhus 11. 
Deltagere fra Landsbyggefonden, By og Havn, Realdania m.fl. er inviteret og medlemmer af 
Østerbro Lokaludvalg er velkomne til at deltage jf. tidligere udsendt invitation pr. mail. 

- Mødet den 16. maj udskydes til efter sommerferien. 

 

 

7. Omlægning af Borgerservice 

Østerbro Lokaludvalg har fået tilsendt informationsmateriale vedr. omlægning af borgerservice. 
Dette vil blive lagt ud på borgerservicecentrene og de 5 udvalgte biblioteker med Borgerservice 
Kvik. Materialet vil i nær fremtid også blive sendt til alle lokaludvalg. Der er udarbejdet et 
særligt informationsmateriale vedrørende ændringerne i forbindelse med lukningen af 
borgerservicecenteret på Trianglen. Lokaludvalget har desuden modtaget invitation til en 
demonstration imod lukningen af dette. Den finder sted på Trianglen d. 9. maj kl. 15.00. 

- Informationsmaterialet vil blive uddelt i papirformat på næste lokaludvalgsmøde den 26. maj 
2011 

 

8. Velkommen til Cristina Bramsen 

Østerbro Lokaludvalg byder velkommen til Cristina Bramsen, der er startet den 26. april i 
sekretariatet, som afløser for Lea Allingham Nielsen. Cristina er ansat indtil den 30. juni 2011. 
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9. Seniorweekend den 28.-29. maj 2011 kl. 10-15 

Østerbro Lokaludvalg afholder seniorweekend i samarbejde med Forebyggelsescenter Østerbro 
lørdag og søndag den 28. -29. maj kl. 10-15 begge dage. Her kan man bl.a. få målt 
lungefunktion blodsukker, konditionstest og blodtryksmåling, være med til Line Dance eller Tai 
Chi. 

 
 
 
BILAG 
Borgserservice selvbetjeningsfolder 
Flyer Østerbro Borgerservice 
Nye Borgerservice indgange 
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4.  Ændring af retningslinjer og procedurer for puljemiddelbevilling (2011-61634) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Puljemiddeludvalget indstiller til Østerbro lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget tager puljemiddeludvalgets redegørelse til efterretning (Bilag 
1) 

2. at lokaludvalget tager stilling til medlemsforslag fra Linda Christensen om 
løbende behandling af puljeansøgninger på op til 15.000 kr. 

3. at lokaludvalget godkender udkast til procedurer for behandling af 
puljeansøgninger i Østerbro Lokaludvalg (Bilag 2) 

4. at lokaludvalget godkender udkast til retningslinjer for tildeling af puljemidler 
på Østerbro (Bilag 3 og 4) 

5. at lokaludvalget behandler medlemsforslag fra Inger-Marie Dyrholm 
vedrørende ikrafttræden af ovenstående (se løsningsafsnittet).  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede den 12. oktober 2010 at nedsætte et ad hoc udvalg (herefter 
betegnet puljemiddeludvalget) for at se på lokaludvalgets procedurer og retningslinier for tildeling 
af puljemidler.  

Puljemiddeludvalget har arbejdet hen imod, at revideringen af lokaludvalgets retningslinjer for 
tildeling af puljemidler og procedurer for behandling af puljeansøgninger overordnet set skal give 
en større gennemsigtighed – både for ansøgere og i forhold til behandlingen i lokaludvalget – og 
samtidig give en klarhed omkring, hvilke formål og aktiviteter der kan støttes for derved at undgå 
forskelsbehandling.  

Den 24. februar 2011 besluttede Østerbro Lokaludvalg at udsætte behandlingen af 
puljemiddeludvalgets arbejde samt medlemsforslaget fra Finn Ankerstjerne til lokaludvalgets 
ordinære møde den 10. marts.  

Den 10. marts 2011 besluttede Østerbro Lokaludvalg at sende puljemiddeludvalgets og Finn 
Ankerstjernes forslag til 2. behandling på lokaludvalgets ordinære møde den 7. april 2011. Det blev 
samtidigt besluttet, at der kunne indsendes ændringsforslag til puljemiddeludvalgets forslag indtil 
den 24. marts. 
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Eftersom sagen i princippet ikke skal undergives to behandlinger, svarer denne beslutning til, at 
stillingtagen til forslagene blev udsat til den 7. april 2011.   

Den 7. april blev sagen på grund af det fremskredne tidspunkt udsat til 12. maj 2011. Finn 
Ankerstjerne trak i forbindelse med mødet 7. april 2011 sit medlemsforslag tilbage. 

 

LØSNING 

Efter fremlæggelsen af outputtet af puljemiddeludvalgets arbejde for lokaludvalget den 10. marts 
2011, og som følge af diskussionen på mødet og konkrete indkomne ændringsforslag, har 
puljemiddeludvalget bearbejdet materialet igen, og har redigeret forslaget til lokaludvalget. Der er 
tale om en revidering af ”Procedurer for behandling af puljeansøgninger” og af ”Retningslinjer for 
tildeling af puljemidler”. Det foreslåede udkast til internt holdningsark bortfalder, da dette i stedet 
indarbejdes i de to ovenstående ark.  

 

Procedurearket 

”Procedurer for behandling af puljeansøgninger” er en bearbejdning af lokaludvalgets tidligere 
procedureark, som dog ikke har været opdateret siden 2009. Arket fastsætter behandlingen af 
ansøgninger og frister, samt giver et overblik over sekretariatets administration og sagsbehandling. I 
den nye version er desuden specificeret procedurer omkring lokaludvalgets behandling og de 2 
forskellige typer lokaludvalgsprojekter. 

De overordnede indholdsmæssige ændringer af ”Procedurer for behandling af puljeansøgninger” 
vedrører:  

� Frekvens af behandling af puljeansøgninger. 

� Indførelse af et obligatorisk skema for egne projekter 

 

Der er indkommet et medlemsforslag fra Linda Christensen, som foreslår, at der skal være løbende 
behandling af puljeansøgninger på hvert lokaludvalgsmøde på op til 15.000 kr. Forbehandlingen 
skal ske i fagudvalgene, såfremt at den planlagte mødekalender tillader dette, i modsat fald foreslås 
det, at ansøgninger forbehandles af formandskabet. Behandling af ansøgninger skal ske i 
lokaludvalget. 

Det er Puljemiddeludvalgets opfattelse, at behandling af små ansøgninger ofte kan være lige så 
tidskrævende som for større og udvalget foreslår derfor, at der fastholdes 4 årlige frister fordelt ud 
over kalenderåret for ikke at belaste lokaludvalget og fagudvalgene med løbende 
puljeansøgningsbehandling. 

Det foreslås derfor, at lokaludvalget først tager stilling til frekvensen af behandling af 
puljeansøgninger, for derefter at tage stilling til hele procedurearket. 
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Retningslinjer for tildeling af puljemidler: 

”Retningslinjer for tildeling af puljemidler” er senest revideret i september 2009 

Puljemiddeludvalget foreslår følgende indholdsmæssige ændringer af de nuværende retningslinjer: 

� Aktiviteterne skal som hovedregel rette sig mod borgere og brugere på Østerbro 

� Udgifter til administration må udgøre op til 10 % af det ansøgte beløb. De administrative 
udgifter skal ikke yderligere dokumenteres. 

� Der ydes som udgangspunkt ikke fast driftsstøtte. 

� Der kan efter en konkret vurdering på grundlag af en begrundet ansøgning bevilges 
udbetaling a conto af 50 % af det bevilgede beløb. I enkelte tilfælde, kan der dog udbetales a 
conto op til 75 % af det bevilgede beløb. 

� Der kan ydes støtte til honorarer, dette gælder dog ikke honorarer til kommunale 
institutioner. 

� Der kan ydes som udgangspunkt ikke støtte til anskaffelser og anlæg på over 15.000 kr.  

� Kan der ydes støtte til opstart af ny aktivitet. 

 

Puljemiddeludvalget foreslår, at der stemmes samlet om revideringen af retningslinjer. 

 

Ikrafttrædelse af retningslinjer og procedurer for puljemiddelbevilling: 

Der er indkommet medlemsforslag fra Inger-Marie Dyrholm: ”Det foreslås, at de nye retningslinjer 
m.v. for administration af puljemidlerne træder i kraft fra og med ansøgningsfristen den 26. april 
2011. Begrundelsen er det kaotiske forløb af udvalgsbehandlingen, som har medført en helt 
uacceptabel forsinkelse. 
Desuden skal det understreges, at de nye retningslinjer m.v. alene vil indebære fordele for 
ansøgerne.” 
 

Puljemiddeludvalget foreslår, at der stemmes om Inger-Marie Dyrholms medlemsforslag. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt puljemiddeludvalgets udkast til ændringer af procedurer og retningslinjer godkendes, 
forestår sekretariatet den videre sagsbehandling, herunder opsætning af ny information på 
lokaludvalgets hjemmeside.  
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Vedtages de nye retningslinier og procedurearket, vil de træde i kraft i forbindelse med 
Østerbropuljens 3. runde i 2011, hvor der er frist for indsendelse af ansøgninger den 26. august.  

De ændrede rammer mv. vil skulle anvendes som grundlag for både den kommende forbehandling 
og den fremadrettede behandling af puljeansøgninger.  

 

BILAG 
Bilag 1.  Puljemiddeludvalgets redegørelse.doc 
Bilag 2 -Procedurer for behandling af puljemidler.doc 
Bilag 3 - Ændrede retningslinjer.doc 
Bilag 4 med ændringstegn - Retningslinjer for tildeling af puljemidler på Østerbro.doc 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget tog puljemiddeludvalgets redegørelse til efterretning 
 
2. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag at "ansøgninger forbehandles af formandskabet" udgår 
af medlemsforslaget: 
for: 6 stemmer                    imod: 2 stemmer            undlod: 7 stemmer 
Lokaludvalget godkendte ændringsforslag at "ansøgninger forbehandles af formandskabet" udgår af 
medlemsforslaget 
 
Lokaludvalget stemte om løbende behandling af puljeansøgninger under 15.000 kr.: 
for: 6 stemmer                imod: 7 stemmer                undlod: 2 stemmer 
Lokaludvalget besluttede ikke at have løbende behandling af puljeansøgninger under 15.000 kr. 
 
3. Lokaludvalget stemte om udkast til procedurer for behandling af puljeansøgninger: 
for: 11 stemmer                 imod: 1 stemme               undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget godkendte procedurer for behandling af puljeansøgninger 
 
4. Lokaludvalget stemte om retningslinjer for tildeling af puljemidler: 
for: 11 stemmer                    imod: 1 stemme                undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget godkendte retningslinjer for tildeling af puljemidler 
 
5. Lokaludvalget stemte om medlemsforslag fra Inger-Marie Dyrholm angående ikrafttrædelse af 
puljemiddelretningslinjer fra denne ansøgningsrunde: 
for: 5 stemmer                  imod: 7 stemmer                undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at puljemiddelretningslinjerne gælder ansøgte projekter fra og med næste 
(tredje) puljeansøgningsrunde og gælder fra dags dato angående egne projekter. 
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Torben Adelborg-Beck og Inger-Marie Dyrholm havde følgende protokolbemærkning:  
Vi beklager at de nye retningslinjer mv. for administration ikke kunne vedtages fra den 26.4.2011, 
da vi i lokaludvalget reelt er skyld i, at puljeansøgningerne ikke kunne behandles rettidigt. 
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5.  Kommunikations- og borgerinddragelsespulje (2011-62854) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afsætter 50.000 kr. af 2011-puljemidler til en fælles 
kommunikations- og borgerinddragelsespulje.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg bevilgede den 16. november 2010 50.000 kr. i 2011-puljemidler til en 
informationspulje, som formanden kan råde over med efterfølgende orientering af lokaludvalget til 
brug for informationsudgifter i forbindelse med høringer og borgerdialog, hvor kortere frister gør, at 
lokaludvalget ikke kan nå at behandle sagerne om bevilling.   

Det har dog vist sig, at der ud over annoncering og information også kan være behov for midler til 
andre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse høringer og lign. eksempelvis i forbindelse med 
”ud i byen” - arrangementer, hvor medlemmer af lokaludvalget medvirker i andre arrangementer fx 
med en stand, hvorfra der kan uddeles materialer og skænkes kaffe eller lignende.  

 

LØSNING 

Det foreslås derfor, at den nuværende informationspulje på 50.000 kr. udvides til i alt 100.000 kr. 
og omdøbes til ”Kommunikations- og borgerinddragelsespulje”, med formål at dække 
kommunikations- og borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med høringer og ad hoc ud i byen-
arrangementer. Det foreslås, at formanden skal kunne disponere over midlerne med beløb på op til 
10.000 kr. ad gangen og med en efterfølgende orientering af lokaludvalget. 

 

ØKONOMI 

Der er allerede afsat 50.000 kr. i 2011-puljemidler til dækning af informationsudgifter, hvor der pt. 
er forbrugt 13.126 kr.  

Det foreslås, at der lægges yderligere 50.000 kr. i den pulje, så der i alt vil være bevilget 100.000 kr. 
af 2011-puljemidler. 
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Pr. 6. maj 2011 
 Budget Disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 1.687.208 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 2.937.208 kr. 

Resterende til disposition 1.408.792 kr. 
 
 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender bevilling af ekstra 50.000 kr. til en kommunikations- og 
borgerinddragelsespulje, vil sekretariatet stå for administration af puljen.  

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte bevilling af 50.000 kr. i 2011-puljemidler til en fælles 
kommunikations- og borgerinddragelsespulje. 
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6.  Medlemsforslag om fast annoncering (2011-62852) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra Linda Christensen om en fast 
ugentlig annonce i Østerbro Avis 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget beslutter at få en fast annonce i Østerbro Avis hver uge, med 
orientering til borgerne. Denne struktureres ens og placeres samme sted hver 
uge 

                                                                    (Medlemsforslag fra Linda Christensen) 

 
 
FORSLAG OG MOTIVATION  

Annonce i Østerbro Avis 

Det forslås, at Østerbro Lokaludvalg får en fast Annonce i Østerbro Avis hver uge. Denne 
struktureres ens og placeres samme sted hver uge, så der er mulighed for borgerne at genkende den 
og huske at kigge efter den. Indholdet af annoncen skal være: 

� Annoncering af møder i Lokaludvalg 

� Annoncering af alle møder, som Lokaludvalget arrangerer eller er medarrangør af 

� Annoncering af alle arrangementer, som Lokaludvalget finansierer eller giver 
tilskud/underskudsgaranti til 

� Opfordring til at kommentere alle forslag, som Østerbro Lokaludvalg har fået i høring. Alle 
høringsforslag lægges på hjemmesiden (evt. bare link til kommunens hjemmeside) og der 
åbnes for debatindlæg på bloggen inden for en fastsat frist, så det kan indgå i 
udvalgsbehandlingen. 

� Oversigt over Lokalplaner på Østerbro, der er i høring henvises også til kommunens 
hjemmeside ’Bliv hoert’ 

� Orientering om de vigtigste beslutninger på Lokaludvalgets møder. Henvisning til 
uddybende materiale på hjemmeside 

� Kommentarer til Østerbro Avis’ artikler om Østerbro Lokaludvalg 
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Baggrund 

Som bekendt kender Østerbros borgere kun Lokaludvalget som en børnehave. Det er nødvendigt at 
Lokaludvalget selv fortæller hvad de laver og får borgerne i tale. Der bør være et samspil imellem 
annoncering i avisen og vores hjemmeside. Man kan ikke forvente, at borgerne selv går ind på 
hjemmesiden for at se vores forslag og beslutninger. Kombinationen af en annonce og hjemmesiden 
fungerer godt. Vi annoncerede i marts, at Lokaludvalget gerne ville have forslag til, hvor der kunne 
laves flere parkeringspladser. Efter en uge var der mindst 30 forslag på hjemmesiden. Folk læser 
altså vores annonce og reagerer, hvis det interesserer dem. 

 

Denne kommunikationsform er en god erstatning for et borgermøde, hvor der som ved forslaget til 
Lokalplan for Borgervænget kommer under 5 borgere ud over de 4 fra Lokaludvalget. 

 

Det videre forløb 

Formanden eller formandskabet godkender ugens annonce, der udarbejdes af sekretariatet. 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte ændringsforslag om at udskifte "skal" med "kan" , så det bliver : 
"Indholdet af annoncen kan være:" 
 
2. Lokaludvalget godkendte ændringsforslag om tilføjelse af "mindre" i tredje bullit, så det bliver 
"Annoncering af alle mindre arrangementer, som..." 
 
3. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag om tilføjelse af "i en forsøgsperiode frem til 
sommerferien og efter sommerferien frem til 1. oktober 2011" i selve indstillingen: 
for: 11 stemmer                 imod: 2 stemmer                undlod: 2 stemmer 
Lokaludvalget godkendte at den faste annoncering skal løbe i en forsøgsperiode frem til 
sommerferien og igen fra sommerferieafslutning til 1. oktober 2011. 
 
4. Lokaludvalget stemte om det samlede forslag med de vedtagne ændringer: 
for: 10 stemmer                imod: 4 stemmer                undlod: 1 stemme 
Lokaludvalget godkendte forslag om fast annoncering i Østerbro Avis. 
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7.  Medlemsforslag om mødeledelse (2011-60099) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra Linda Christensen om mødeledelse 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget opfordrer formanden til ikke at sammenblande mødeledelse 
og dirigent hverv 

2. at Lokaludvalget beslutter at betale en professionel for at være dirigent på 
møderne 

                                                                (Medlemsforslag stillet af Linda Christensen) 

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Baggrund 

Jeg er dødtræt af den børnehave, som Lokaludvalget nu har været siden det nuværende Lokaludvalg 
blev udpeget. Lokaludvalgenes kommissorium er til forhandling i Borgerrepræsentationen, hvor SF 
kæmper for en styrkelse af Lokaludvalgene. Det er svært at forsvare, når et Lokaludvalg opfører sig 
som Østerbros. Bydelsrådene blev i sin tid fældet ved en folkeafstemning på grund af konflikterne i 
Østerbros Bydelsråd, der i befolkningens øjne fuldstændig overskyggede de fornuftige ting 
Bydelsrådet utvivlsomt også stod for. 

 

Hvis møderne gang på gang forløber kaotisk og børnehaveagtigt, ligger hovedansvaret på 
dirigenten. Problemerne opstår ganske vist i den øvrige deltagerkreds, hvor flere medlemmer ikke 
kan holde deres mund, når de ikke har fået ordet (mig selv indbefattet). Problemerne opstår, når et 
medlem ikke kan stoppe sine gentagelser af egne argumenter. Og problemerne opstår når et medlem 
ikke kan styre sit temperament. Fejlen ligger altså i første omgang hos flere af udvalgets 
medlemmer. 

 

Men derefter ligger ansvaret på dirigenten. Dirigenten skal kunne sætte sig igennem og stoppe 
diskussionerne. Dirigenten må ikke være engageret i det, der behandles på mødet. Dirigenten må 
ikke være en del af problemet ved at indgå i skænderier med et medlem – uanset hvem der starter 
eller har fejlen. 
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Disse krav til dirigenthvervet er der ingen i Lokaludvalgets formandskreds, der kan leve op til. Den 
ene kan ikke sætte sig igennem. Den anden fungerer sådan set godt nok som mødeleder, men har alt 
for mange egne dagsordener. Den tredje kan ikke styre sit temperament og mister overblikket. Ingen 
af de tre har tilstrækkelig empati og indføling til at kunne manøvrere i en politisk forsamling på 
Østerbro, hvor medlemmer af forsamlinger åbenbart har en særlig selvrådende karakter.  

 

Derfor mener jeg, at vi er nødt til at gå uden for medlemskredsen for at finde en person, der kan 
dirigere møderne, mens formanden er ’mødeleder’. 

 

 
 
BILAG 
Brev til Østerbro Lokaludvalg fra ØKF 
Sekretariatsbemærkninger om mødeledelse 
Vedr. angående spørgsmål til procedurerregler 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Medlemsforslaget blev trukket tilbage 
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8.  Høring om Aktiv og tryg hele livet (2011-60109) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til Høring om Aktiv og tryg hele livet fra Sundhed og 
omsorgsforvaltningen. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Aktiv og tryg hele livet 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring fra Sundhed og Omsorgsforvaltningen på Aktiv og tryg 
hele livet med en forlænget frist for indsendelse til den 13. maj 2011. 

 

LØSNING 

Aktiv og tryg hele livet er et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune i 
perioden 2012-2014. Programmet indeholder 4 spor med en række indsatser: 

� Stærkere fællesskab – der er brug for alle 
Det betyder, at kommunen vil arbejde for at udvikle aktivt medborgerskab, så alle, der vil gøre en 
indsats, får de bedste muligheder for det. 
 

� Mere frihed – københavnere kan og vil selv 
Det betyder, at passiv hjælp skal erstattes af aktiv hjælp, der støtter de ældre i at holde sig både 
fysisk, mentalt og socialt aktive 

 
� Større tryghed – hjælp når du har brug for det 

Det betyder, at de svageste og mest syge have mere, bedre og højt professionaliseret hjælp 
 

� Højere faglighed – en arbejdsplads på forkant 
Det betyder, at medarbejdernes kompetencer skal ændres og løftes ved uddannelse, ledelse og en 
indsats for en kulturforandring i hele sektoren 
 
Det vedlagte reformprogram Aktiv og tryg hele livet vil være udgangspunktet for en hørings- og 
dialogprocessen i foråret 2011. 
Der er mulighed for løbende at følge dialogen og Aktiv og tryg hele 
livet på adressen: www.kk.dk/sufdialog 
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Fagudvalget for social og sundhed har gennemgået høringen, og ser positivt på reformprogrammet 
Aktiv og tryg hele livet. Fagudvalget mener det indeholder visionære og nytænkende tiltag, og som 
med fokus på målrettede indsatser mod blandt andet ensomhed, mest hjælp til de mest trængende, 
hjælp til selvhjælp med mere, vil være med til at højne livskvaliteten og glæden hos de ældre og 
syge borgere.  
 

VIDERE PROCES 

Sundhed og Omsorgsudvalget drøfter Aktiv og tryg hele livet og resultater fra dialogprocessen ved 
udvalgsmøderne den 19. maj 2011 og den 9. juni 2011. 
 

  

 
BILAG 
Udkast Høringssvar om Aktiv og tryg hele livet 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte høringssvar om Aktiv og tryg hele livet 
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9.  Høring om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (2011-60189) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender det allerede afsendte udkast om Hospitals- og 
Psykiatriplan 2020 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Hospitals- og psykiatriplan 2020 fra Sundhed og 
Omsorgsforvaltningen, med frist for svar den 2. maj 2011 kl. 12.00, forlænget til fredag den 6. maj 
2011 kl. 10.00. 

Høringen kommer fra Region Hovedstaden, og skal behandles i Socialudvalget og i Sundhed- og 
Omsorgsudvalget, der gerne vil have lokaludvalgenes bemærkninger inden de selv skal behandle 
sagen. 
 
På den baggrund har Fagudvalget for social og sundhed, med godkendelse fra formanden for 
Østerbro Lokaludvalg, indsendt udkastet med en bemærkning om, at det efterfølgende skal 
godkendes på Østerbro Lokaludvalgs ordinære møde den 12. maj 2011. 
 
LØSNING 

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 tager udgangspunkt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og 
erstatter dem. 
 
For både det somatiske og det psykiatriske område vil der fortsat være 4 planlægningsområder, som 
varetager befolkningens behov for diagnostik og behandling i langt de fleste tilfælde. I hvert 
planområde er der et områdehospital, der som en kerneydelse varetager den akutte udredning og 
behandling. Der kan desuden være forskellige specialfunktioner knyttet til hospitalet. Indenfor 
Region Hovedstadens Psykiatri vil der være mindst et psykiatrisk center i hvert 
planlægningsområde.  
Der er et stort sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske centres 
optageområder for derved at understøtte og sikre de bedst mulige organisatoriske rammer for 
samarbejde mellem hospitalerne og de psykiatriske centre og for at understøtte samarbejdet med 
kommunerne. 
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Forvaltningen gør opmærksom på, at der i regi af region Hovedstaden holdes 4 borgermøder 
om planforslaget. Se dette link 
  
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Temanyheder/Kom+med+input+til+hospitals
+og+psykiatriplanen.htm 

 

VIDERE PROCES 

Københavns Kommune har modtaget høringen fra Region Hovedstaden, hvor Socialudvalget 
behandler den del af planforslaget, der vedrører psykiatrien den 18. maj 2011 og Sundhed- og 
Omsorgsudvalget behandler den del der vedrører somatiken den 19. maj 2011 

 

 
BILAG 
Udkast til Høringssvar om Hospitals- og Psykiatriplan 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag så høringssvar lyder: "Østerbro Lokaludvalg har ingen 
kommentarer til Hospitals- og psykiatriplan": 
for: 3 stemmer        imod: 5 stemmer            undlod: 7 stemmer 
Lokaludvalget godkendte ikke ændringsforslaget 
 
2. Lokaludvalget stemte om høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 
for: 6 stemmer           imod: 4 stemmer            undlod: 5 stemmer 
Lokaludvalget godkendte høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 
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10.  Høring om miljørapport for flytning af containerterminal til Ydre Nordhavn (2011-

62466) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. (NB udkast 
eftersendes pr. mail)  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Miljørapport om flytning af containerterminal til Ydre 
Nordhavn i høring. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 12. maj 2011.  

Ifølge miljørapporten vil den væsentligste miljømæssige konsekvens af udflytningen af 
containerterminalen være den visuelle påvirkning på landskabet, de kumulative effekter på 
trafikområdet, som kan følge af samspillet af en række større projekter i Nordhavns-området, samt 
ændret sejladsrisiko. 

 

LØSNING 

Lokaludvalget behandlede den 10. februar høring om lovforslag om flytning af containerterminal til 
Ydre Nordhavn med tilhørende scoping.  

Lokaludvalget udtalte sig positivt om flytning af containerterminalen til ydre Nordhavn, for at 
muliggøre byudvikling af området. Lokaludvalget påpegede samtidigt at lovforslaget er i modstrid 
med vinderforslaget for den arkitektkonkurrence, som Københavns Kommune gennemførte i 
samarbejde med By og Havn. I lovens bemærkninger omtales konkurrencen end ikke. 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget fastholder synspunkterne for udtalelsen til lovforslaget. 

Udkast til høringssvar eftersendes pr. mail. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar forestår sekretariatet den 
videre sagsbehandling.  
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at give Torkil Groving og Linda Christensen mandat til at udarbejde et 
høringssvar til miljørapport for flytning af containerterminal til ydre Nordhavn, jf. beskrivelsen i 
løsningsafsnittet. 
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11.  Hørings - Forslag til kommuneplantillæg for Rigshospitalet (2011-61630) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget forslag til kommuneplantillæg for Rigshospitalet i høring. 
Fristen for indsendelse af kommentarer er den 27. maj 2011. 

Region Hovedstaden planlægger en udbygning af Rigshospitalet for at opgradere og modernisere 
hospitalet. Udbygningen kræver en kommuneplanændring for Rigshospitalets matrikel, da der 
ønskes at udvide bebyggelsesprocenten og maksimalbebyggelseshøjden for nybyggeri. 
Bebyggelsesprocenten ønskes udvidet fra 175 til 260 og et nyt loft for maksimum bebyggelseshøjde 
på 24 meter, 8 etager for nybyggeri. 

Såfremt Rigshospitalets ønsker imødekommes muliggøres afholdelsen af en arkitektkonkurrence og 
en lokalplanproces. 

Rigshospitalet er af Københavns Kommune blevet gjort opmærksom på, at der ved en eventuel 
udbygning ikke må bygges i Fælledparken grundet fredningsbestemmelser, og at der ikke må være 
store gener af skyggevirkning i Fælledparken – særligt ved Juliane Maries Vaj og Frederik V’s vej. 

 I forbindelse med udbygningen påtænker Rigshospitalet at anlægge en parkeringskælder med en 
dækning på 1 plads pr. 100 bruttoetagekvadratmeter – en parkeringsdækning svarende til den 
nuværende. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg har tidligere i henvendelse af 11. maj 2010 påpeget behovet for at indtænke 
den kollektive trafik og parkering i projektet, og ikke kun se på udbygningen enkeltstående. Dette 
synspunkt foreslår fagudvalget fastholdt.  

Endvidere vil lokaludvalget gerne foreslå, at såfremt der etableres p-hus på området ses på 
muligheden for at øge parkeringsdækningen, da den nuværende dækning ikke vurderes at være 
fyldestgørende. 

Fagudvalget anbefaler at lokaludvalget ligeledes fortsat skal betinge sig, at der fastsættes et skråt 
højdegrænseplan, der sikrer skyggevirkningen i Fælledparken ikke øges selv i vintermånederne. 
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ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro lokaludvalg.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalgets udkast til høringssvar godkendes forestår sekretariatet den videre proces med 
afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Høringssvar af 10. maj 2010 vedr. Rigshospitalet 
Udkast - Høringssvar - Forslag til kommuneplantillæg for Rigshospitalet 
 
 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte høringssvar til kommuneplantillæg for Rigshospitalet 
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12.  Startredegørelse - "Farmaceutisk Højskole" (2011-61531) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget startredegørelsen for ”Farmaceutisk Højskole” i intern høring. 
Der er frist for indsendelse af kommentarer den 11. maj 2011. Østerbro Lokaludvalg har fået 
forlængelse af fristen til den 13. maj 2011. 

Høringen er et forslag til lokalplantillæg for lokalplan 289 ”Farmaceutisk Højskole”, som vil 
muliggøre en tilbygning til det eksisterende byggeri, således at bebyggelsesprocenten for hele 
lokalplanen foreslås ændret til 160. Farmaceutisk Højskole er en del af udviklingsplanen for 
Vidensbydel Nørre Campus.  

 

LØSNING 

Fagudvalget har gennemgået materialet og har på nuværende grundlag ikke kommentarer til 
startredegørelsen.  

Det foreslås derfor, at der meldes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen, at Østerbro 
Lokaludvalg ikke har kommentarer til startredegørelsen på nuværende tidspunkt. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar forestår sekretariatet den 
videre proces med indsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Udkast - Høringssvar til startredegørelse "Farmaceutisk Højskole" 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte høringssvar til startredegørelse for Farmaceutisk Højskole, med 
korrektion af Borgmester Jensens Alle til Edel Sauntes Alle 
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13.  Høring - Busplan Flintholm (2011-62233) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget forslag til Busplan Flintholm i høring. Fristen for indsendelse 
af kommentarer er den 6. juni 2011. 

Københavns Kommune arbejder sammen med Frederiksberg Kommune, Movia, Metroselskabet og 
DSB, som en del af Bynet 2018-projektet, om at styrke Flintholm Station som trafikalt knudepunkt. 
Erfaringer har vist, at trafikale knudepunkter skaber synergi, der samlet giver flere passagerer i den 
kollektive trafik. 

Busplanen betyder omlægninger af flere forskellige buslinjer, og betyder også en omlægning af 
busruter som ikke betjener Flintholm Station. For Østerbro Bydel drejer det sig om linje 14 og 15. 
Linje 14 omlægges, men strækningen Klampenborg Station til Nørreport Station via Svanemøllen 
betjenes som hidtil. Linje 15 erstattes af en ny a-bus (9A) fra Glostrup til Christianshavn og af linje 
10, som kører fra Vesterport Station til Ryparken og overtager derved linje 15’s nuværende rute på 
Østerbro/Indre By- siden. 

 

LØSNING 

Fagudvalget har gennemgået høringsmaterialet og finder ikke, at omlægningen af linje 14 og 15 vil 
have betydning for bus-betjeningen af Østerbro. Dog anbefaler fagudvalget at lokaludvalget 
betinger sig, at frekvensen både af linje 14 og af linje 10 bør være på minimum samme niveau som 
den nuværende linje 14 og 15, da frekvensen umiddelbart ikke fremgår af det tilsendte materiale. 

 

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. 

Fagudvalget for teknik og miljø retter henvendelse til Økonomiforvaltningen, Center for 
Byudvikling, for at forhøre om den planlagte frekvens for den nye linje 10. 

 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar - Busplan Flintholm 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. lokaludvalget godkendte høringssvar til busplan Flintholm med tilføjelse af et sidste afsnit: 
"Lokaludvalget efterlyser samtidig nærmere planlægning for den højklassede busforbindelse fra 
kommunegrænsen ad Lyngbyvej og til Nørreport." 
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14.  Vedr. ensretning af Faksegade (2011-62612) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender afsendelse af skrivelse til Center for Trafik om 
ændring af planer for ophævelse af ensretning i Faksegade.  

 

PROBLEMSTILLING 

Den 11. marts 2011 sendte Østerbro Lokaludvalg en udtalelse om ophævelse af ensretningen i 
Faksegade mellem Rosenvængets Allé og Odensegade. Lokaludvalget var meget positiv over for 
ophævelsen, fordi det hænger godt sammen med udvalgets overvejelser om ændringer af 
Østerbrogade og sidegaderne i Odensegade og Rosenvængets Allé. 

Imidlertid har lokaludvalget siden fået henvendelse fra beboerne i gaden, der er meget imod en 
ophævelse, fordi den gennemførte omlægning af Trianglen, har medført en øget belastning af 
Faksegade med smutvejskørsel, der vil forværres, hvis ensretningen ophæves. Samtidig har det vist 
sig, at det ikke var muligt at ændre den foreslåede 75 graders parkering til de af lokaludvalget 
ønskede 90 grader. Dermed bliver det meget vanskeligt at parkere for de, der kommer fra den 
modsatte retning af skråstillingen.  

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår på baggrund af ovenstående, at der sendes en henvendelse til Center for Trafik, 
hvori Østerbro Lokaludvalg gør opmærksom på problematikken, og trækker støtten til forslaget om 
ensretning tilbage. 

På den måde håber fagudvalget, at kommunen kan nå at ændre planerne, inden de er realiseret. 
Under alle omstændigheder skal parkeringen ændres, så forskellen er ændring af nogle skilte samt 
opstribning af cykelbanen. 

Hvad angår Lokaludvalgets ønske om ændringer af trafikken i forbindelse med en evt. omlægning 
af Trianglen og de to sidegader hertil, skal det foreslås, at der, når det bliver aktuelt, afholdes et 
møde med forvaltningen, hvor lokaludvalget sammen med beboere fra Faxegade m.fl. og 
Rosenvænget kan finde en samlet løsning for hele området syd for Ndr. Frihavnsgade. I den 
forbindelse skal der også findes nogle erstatnings P-pladser. 
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Udkast til henvendelse: 

”Det er Østerbro Lokaludvalgs forståelse, at det primære formål med at hæve ensretningen i 
Faksegade er, at tilgodese cykling i begge retninger i gaden. Det er et hensyn lokaludvalget i høj 
grad støtter, jf. tidligere udtalelse om ophævelse af ensretningen i Faksegade af 10. marts 2011.  

Lokaludvalget har dog siden fået henvendelser fra beboerne i gaden, der er meget imod en 
ophævelse, fordi den gennemførte omlægning af Trianglen, har medført en øget belastning af 
Faksegade med smutvejskørsel, der vil forværres, hvis ensretningen ophæves. Da det samtidig har 
vist sig ikke at være muligt at ændre den foreslåede 75 graders parkering til de af lokaludvalget 
ønskede 90 grader, bliver det meget vanskeligt at parkere for de, der kommer fra den modsatte 
retning af skråstillingen. 

Hensynet til cykling i begge retninger kan imidlertid også tilgodeses ved at følge et forslag som 
Københavns politis Vejsektion har sendt til Center for Trafik den 24. februar 2010. Her foreslår 
politiet at lave en cykelbane i den østlige side af gaden imod ensretningen. Da man nu fjerner 
parkeringen i den østlige side og samler al parkering i den vestlige, er det muligt at lave denne 
cykelbane. Herved kan man undgå at ophæve ensretningen for biler og kan samtidig lade cykling 
foregå i begge retninger. Desuden vil man kun skulle parkere ind i båsene i den rigtige retning for 
skråstillingen. 

Østerbro Lokaludvalg ønsker derfor at ændre sin indstilling til ophævelsen af ensretningen af 
Faksegade, til en indstilling om at Faksegade fortsat skal være ensrettet, men med cykling i begge 
retninger med oprettelse af en cykelbane i den østlige side og en samling af parkeringen i den 
vestlige side af gaden.” 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget beslutter at afsende henvendelse til Center for Trafik, forestår sekretariatet 
den videre sagsbehandling.  

 
BILAG 
Høringssvar om ensretning af Faksegade 10. marts 2011 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
 Lokaludvalget godkendte forslaget om henvendelse til Center for Trafik angående ændring af 
planer for ophævelse af ensretning af Faksegade 
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15.  Henvendelse fra vejnavnenævnet (2011-68286) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til henvendelse fra Vejnavnenævnet 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

1. at lokaludvalget godkender at formanden sender svarmail til Vejnavnenævnet 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til henvendelse fra Vejnavnenævnet 

Vejnavnenævnet forespørger Østerbro Lokaludvalg om eventuelle bemærkninger i forbindelse med 
navngivning af adgangsvej og krydstogts kaj i Nordhavn. Københavns Kommunes Vejnavnenævn 
foreslår at den kommende krydstogts kaj i Nordhavn navngives Oceankaj og adgangsvejen til denne 
Oceanvej.  

 

LØSNING 

Sekretariatet afsender en svarmail om at Østerbro Lokaludvalg ingen bemærkninger har til 
navngivningen. 

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte at der afsendes en svarmail til Vejnavnenævnet, om at Østerbro 
Lokaludvalg ikke har bemærkninger til Vejnavnenævnets forespørgsel navngivning af Oceanvej og 
Oceankaj i Nordhavn. 
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16.  Refusion af internetudgifter til lokaludvalgsmedlemmer (2011-16497) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til om man vil yde refusion for udgifter til 
internetforbindelse for lokaludvalgsmedlemmer i resten af valgperioden 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter, at de lokaludvalgsmedlemmer der ønsker det, kan få 
refunderet udgifter til internetforbindelse op til maksimalt 3.100 kr. p.a. i resten 
af valgperioden, herunder oprettelse, firewall og virusprogram, mod 
indsendelse af gyldig dokumentation.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om, hvorvidt de medlemmer af Østerbro Lokaludvalg, 
som ønsker det, kan få tilbud om refusion for deres internetforbindelse på hjemmeadressen, 
herunder udgifter til firewall og virusprogram. 
 
Lokaludvalget besluttede den 13. april 2010 at lokaludvalgsmedlemmer kunne opnå 
internetrefusion for dokumenterede udgifter til internetforbindelse i år 2010 for op til 3.100 kr.  
 
Såfremt Østerbro Lokaludvalgs medlemmer fortsat skal have mulighed for refusion af 
dokumenterede udgifter, kræver det at lokaludvalget tager beslutning om muligheden for refusion i 
resten af valgperioden. 
 
LØSNING 

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. juni 2006, at lokaludvalgene i København – i medfør af 
reglen om ”anden støtte” i § 16 a, stk. 7, 2 pkt. i lov om kommunernes styrelse – kan beslutte, at 
lokaludvalgsmedlemmer får tilbud om installation af internetopkobling med tilhørende abonnement 
samt virusprogram på hjemmeadressen, og at udgiften hertil dækkes af lokaludvalgenes midler til 
sekretariatsbetjening. 
 
Tilmelding: 
Af hensyn til sekretariatsbudgettet og den videre planlægning i sekretariatet er det nødvendigt at få 
en tilkendegivelse på, om lokaludvalgets medlemmer skal tilbydes refusion for deres 
internetforbindelse i resten af valgperioden og i positivt fald, hvor mange medlemmer, som er 
interesseret i dette tilbud.  
Tilmelding skal derfor ske til sekretariatet senest den 1. juni 2011, for de medlemmer der ikke 
allerede har underskrevet en erklæring om privat rådighed over internetforbindelse. Ved eventuelle 
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medlemsrokader orienteres nye lokaludvalgsmedlemmer om muligheden, og får en frist på 
tilbagemelding fra sekretariatet på mindst 14 dage. 
 
Multimediebeskatning: 
Fra den 1. januar 2010 trådte regeringens skattepakke i kraft, hvor der blev indført en skat på 
rådigheden over multimedier, også kaldet multimedieskatten. Skatten har betydning for 
lokaludvalgsmedlemmers refusion af internetforbindelse. Med multimedieskatten indføres der 
beskatning af multimedier, der står til rådighed til privat brug. Det betyder, at man bliver beskattet 
samlet af fri telefon, pc og internetforbindelse således, at man skal beskattes af kr. 3.000 pr. år, hvis 
man får stillet én, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug.  
Sekretariatet har i den forbindelse undersøgt mulighederne for anden form for skattefrit vederlag, 
men dette vil kræve en ny beslutning i Borgerrepræsentationen. 
 
Østerbro Lokaludvalget besluttede desuden i ordinært møde den 13.04.2010 at Lokaludvalget ved 
formandskabet sender et brev til BR angående mulighed for anden form for skattefrit vederlag. 
Økonomiforvaltningen har oplyst, at der i denne forbindelse vil blive udarbejdet en indstilling til 
Borgerrepræsentationen, hvori Lokaludvalgets forslag om anden form for skattefrit vederlag 
indstilles til afvisning. 

 

ØKONOMI 

På nuværende tidspunkt har sekretariatet afsat 30.000 kr. til telefonabonnement for sekretariat og 
internetrefusion i alt, i budget for sekretariatsmidlerne. Sekretariatsbudgettet er i 2011 på 1.307.000 
kr., hvoraf de 1.250.000 kr. er bundet i faste udgifter til løn, husleje, mødeudgifter og kontordrift. 
 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget beslutter at det skal være muligt for medlemmerne at modtage 
internetrefusion, bedes de interesserede, der ikke allerede har indsendt en underskrevet en erklæring 
om privat rådighed over internetforbindelse, underrette sekretariatet senest den 1. juni 2011. 
Sekretariatet skal have dokumentation for udgifter samt cpr nr. på udvalgsmedlemmerne, disse vil 
blive indberettet til økonomiforvaltningen, således at denne kan indberette direkte til SKAT. 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.05.2011 
 
  
Lokaludvalget besluttede at medlemmer af Østerbro Lokaludvalg kan få refunderet udgifter til 
internetforbindelse op til 3.100 kr. pr. år i resten af valgperioden, herunder oprettelse, firewall og 
virusprogram, mod indsendelse af gyldig dokumentation. 
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17.  Evt. (2011-63281) 


