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Høring om udkast til nyt regulativ for lokaludvalg 

 

Vedlagt fremsendes udkast til nyt regulativ for lokaludvalg i 
Københavns Kommune. 

Udkastet til nyt regulativ indeholder en række forslag til ændringer, 
hvoraf de vigtigste gennemgås nedenfor. Ændringerne har været 
forelagt uformelt for Økonomi- og Indenrigsministeriet, som ikke 
umiddelbart har haft indvendinger. Ministeriet har dog taget forbehold 
for, at man ikke har set den endelige formulering af udkastet til nyt 
regulativ. 

Såfremt lokaludvalgene har bemærkninger til de enkelte forslag til 
ændringer af regulativet, bedes disse sendt til specialkonsulent Anne 
Brøndum, e-mail acb@okf.kk.dk senest den 20. april 2012. 

Regulativet skal vedtages af Borgerrepræsentationen to gange og 
godkendes af Økonomi- og indenrigsministeriet. Det forventes 
forelagt for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden 
sommerferien, hvorefter det vil blive sendt til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet til godkendelse. 

Væsentlige ændringsforslag: 

Et fælles regulativ: 

Det foreslås en ny formulering af regulativets § 2, stk. 2, således at 
den geografiske afgrænsning baseret på rodenumre imellem de 
lokaludvalg der deler bydel (Inde By/Christianshavn og 
Vesterbro/Kongens Enghave) kommer til at fremgå af et bilag til 
regulativet. Dette indebærer dels, at det ikke længere er påkrævet med 
12 i øvrigt enslydende regulativer, dels at en evt. ændring af 
rodenumre i fremtiden kan ske uden at regulativet skal ændres og 
dermed godkendes i økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Samtidigt medlemskab af et lokaludvalg og 
Borgerrepræsentationen: 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse af 21. november 
2011 tiltrådt Økonomiforvaltningens fortolkning af den nugældende 
bestemmelse i regulativet, der medfører, at lokaludvalgsmedlemmer, 
der indkaldes som stedfortræder til Borgerrepræsentationen, bliver 
anmodet om at opgive lokaludvalgsposterne, såfremt de ønsker at 
varetage hvervet i Borgerrepræsentationen. 
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Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2012, at det skulle 
undersøges om der kan skabes mulighed for, at medlemmer af 
lokaludvalgene kan fungere som stedfortrædere i 
Borgerrepræsentationen. I regulativets § 3, stk. 2, foreslås det, at 
medlemmer af lokaludvalgene, der samtidig er suppleanter til 
Borgerrepræsentationen, kan deltage i Borgerrepræsentationens 
møder, når et BR-medlem har meddelt afbud i kortere perioder end 1 
måned. Ved længerevarende forfald er det fortsat påkrævet, at 
lokaludvalgsmedlemmerne/suppleanterne udtræder af lokaludvalget.  

 

Krav om bopæl i Københavns Kommune for 
foreningsrepræsentanter: 

I forbindelse med behandlingen af det nye koncept for lokaludvalgene 
vedtog Borgerrepræsentationen den 15. juni 2011, at Økonomi-
forvaltningen skulle undersøge muligheden for et krav om, at de 
medlemmer, der udpeges af foreninger, skal have folkeregisteradresse 
i Københavns Kommune. I overensstemmelse hermed er der i 
regulativets § 5, stk. 2, foreslået en bestemmelse, som fastslår 
bopælskravet. I § 5,stk. 3, er der foreslået en bestemmelse, hvorefter 
foreningsudpegede medlemmer, der flytter fra Københavns 
Kommune, skal udtræde af lokaludvalget. For at opnå en smidig 
overgang til de nye regler vil det komme til at fremgå af indstillingen 
til Borgerrepræsentationen, at bopælskravet for foreningsudpegede 
medlemmer først vil blive gennemført fra næste valgperiode. 

 

Ophævelse af kravet om annoncering af lokaludvalgenes møder i 
den lokale presse: 

Som en konsekvens af ændringen af den kommunale styrelseslov, så 
kravet om annoncering i lokalpressen ikke længere gælder for 
Borgerrepræsentationen, foreslås der i regulativets § 8, stk. 1, en 
ændring af lokaludvalgenes regler for mødeannoncering, således at 
lokaludvalgene alene har pligt til at annoncere møderne på deres 
kommunale hjemmeside. En tilsvarende ændring for 
Borgerrepræsentationens vedkommende blev vedtaget af 
Borgerrepræsentationen den 22.9.2011 (dagsordenens pkt. 35). 

 

Tydeliggørelse af hjemlen for arbejdsgrupper: 

Der foreslås indført en ny § 15, der i regulativet tydeliggør hjemlen til 
de arbejdsgrupper/udvalg, der allerede eksisterer under 
lokaludvalgene. Bestemmelsen er en udmøntning af det tredje af de 
principper, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. juni 
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2011. Det foreslås, at lokaludvalgene som hidtil kan nedsætte 
arbejdsgrupper, fokusgrupper, dialogfora og studiekredse med 
forberedende og rådgivende beføjelser. Disse arbejdsgrupper er ikke 
omfattet af den foreslåede ændring, og kan derfor fortsat bestå af 
andre end lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter. Desuden kan der 
til forberedelse af sager om puljemidler nedsættes særlige 
arbejdsgrupper, der skal bestå af medlemmer og suppleanter af 
lokaludvalgene. Økonomiforvaltningen vurderer, at formuleringen er 
nødvendig og tilstrækkelig til at imødekomme de begrænsninger 
omkring nedsættelse af arbejdsgrupper mv., der fremgår af 
kommentarens til § 65d i den kommunale styrelseslov.  

 

Samtlige ændringsforslag med Økonomiforvaltningens bemærkninger 
fremgår af vedlagte sammenligning mellem regulativ for 
Christianshavns Lokaludvalg og udkast til regulativ for Københavns 
Kommune. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Lea Bryld 
 
 
 
 
 
 


