
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 14.12.2010, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2010-177763) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2010-177761) 

3.  Formandens meddelelser (2010-177384) 

4.  Østerbro Lokaludvalg - Høring strukturtilpasning skoler (2010-177493) 

5.  Udtalelse om miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn (2010-178479) 

6.  Puljeansøgning til Østerbropuljens 4. runde - udsat fra 16. november (2010-178149) 

7.  Tillægsbevilling af puljemidler til annoncering og reklame på servicebus (2010-177768) 

8.  Tillægsbevilling Trafikstrategi (2010-177605) 

9.  Borgerdialog om Nordhavnevejens tilslutning ved Svanevænget/Strandvænget (2010-178491) 

10.  Evaluering af lokaludvalg i København (2010-177500) 

11.  Medlemsforslag om fortolkning af formandens oplysningspligt og punktet "Formandens 
meddelelser" (2010-175464) 

12.  Medlemsforslag om mødeledelse (2010-175433) 

13.  Redegørelse for behandling af ansøgning fra Handelsforening (2010-175409) 

14.  Medlemsforslag redegørelse for reklameskilt Østerbro Stadion (2010-169566) 

15.  Eventuelt (2010-177766) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2010-177763) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at der afholdes 20 minutter, hvor borgerne kan stille spørgsmål og komme med 
forslag til lokaludvalget.  

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Der mødte 3 borgere, for at gøre opmærksom på problematikker i forbindelse med høring om 
lokalplanforslag til Jagtvej 171. 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2010-177761) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget vælger 2. næstformand, Allan Marouf som ordstyrer for mødet. 

2. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 20.35 

 

Fraværende med afbud: Mikkel Søndergaard, Bo Sandberg indkaldt 

Fraværende uden afbud: Klaus Lange og Simon Simonsen 

 

Fraværende: Magdalena Szymanski: indtil kl. 17.46 

Inger Margrethe Christensen: indtil kl. 17.53 

Linda Christensen: indtil kl. 17.53 og 18.40-43 under afstemning pkt. 7 

Jørgen Eckmann: indtil kl. 18:15 

Hans Bay: fra kl. 19.15 efter pkt. 10 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget valgte 2. næstformand, Allan Marouf, som ordstyrer for mødet 
 
2. Lokaludvalget godkendte dagsorden for mødet, med en indsigelse angående længden på 
dagsordenen 
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3.  Formandens meddelelser (2010-177384) 
 
 
1. Beslutning vedr. 2 puljeansøgninger fra 16. november 
Der er truffet formandsbeslutning vedr. to puljeansøgninger fra mødet den 16. november. 
Behandlingen af ansøgninger kunne grundet afholdelsesdato ikke udsættes til mødet den 14. 
december. Det drejer sig om ”Julefest” af Ældre hjælper Ældre på Østerbro og ”Lys Tur” af 
Vibenshave. 
Begge ansøgninger er blevet bevilget det ansøgte beløb, idet der dog er stillet vilkår om, at der skal 
være tale om åbne arrangementer, der annonceres ved opslag på nogle for målgruppen relevante 
steder. 
 
 
2. Miljøgodkendelse til etablering af virksomheden Norrecco 
Fagudvalget for teknik og miljø har fået kendskab til, at Center for miljø har godkendt etableringen 
af virksomheden Norrecco til kartering og behandling af jord og affald på Nordsøvej i Nordhavn. 
Fagudvalget anbefaler at der sendes en henvendelse til Center for Miljø c.c. Borgmesteren for 
Teknik- og Miljø for at bede om, at lokaludvalgene fremadrettet involveres i sager som denne, og 
har mulighed for at komme med en udtalelse inden beslutningen om miljøgodkendelse træffes.  
Havnelavet Sundkrogen har orienteret lokaludvalget om, at de har indsendt en klage til 
Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen 
 
 
3. Status på puljemidler og egne projekter 
Vedlagt er en opdateret oversigt over forbrug af puljemidler i 2010 samt en status på hvilke af 
lokaludvalgets egne projekter der er gennemført i 2010. 
 
4. Dialogmøde om fodgængerstrategi 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget en invitation til et dialogmøde om høringsprocessen for den nye 
fodgængerstrategi. Mødet afholdes den 5. januar 2011 kl. 17-19, Islands Brygge 37, 2300 
København S i mødelokale ”Ørestaden”. Tilmelding senest den 3. januar 2011. 
 
5. Intern høring om startredegørelse for ”Niels Bohr Science Park” 
Der er høringsfrist den 21. januar 2011. Høringen behandles på næste ordinære møde den 20. januar 
2011. 
 
6. Miljøvurdering for ”Niels Bohr Science Park” 
Der er høringsfrist den 17. januar 2011. Der er dog givet udsættelse til den 21. januar, såfremt der 
indsendes udkast inden fristens udløb. Høringen behandles på næste ordinære møde den 20. januar 
2010. 
 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 14.12.2010 
 

 4 

7. Udsættelse af behandling af lokalplanforslag 
Østerbro Lokaludvalg har fået forlænget fristen for indsendelse af høringssvar til Lokalplanforslag 
”Jagtvej 171” til den 21. januar 2011, derfor udskydes behandlingen til næste ordinære møde den 
20. januar 2010. 
Angående Lokalplanforslag ”Strandpromenaden” har Østerbro Lokaludvalg fået tilsagn om, at 
såfremt der indsendes et udkast til høringssvar inden fristen den 17. januar 2011, vil der kunne 
indsendes eventuelle tilføjelser besluttet af lokaludvalget på møde den 20. januar den 21. januar. 
Derfor udskydes behandlingen til næste ordinære møde den 20. januar 2011. 
 
 
8. Vedr. ”sammenlægning med miljøpunkt” 
Økonomiforvaltningen har i ”Mødeforum” (møder mellem økonomiforvaltningen og LU-
formandskredsen) fremlagt forslag til model og rammer for håndtering af ”sammenlægningen” 
mellem lokaludvalgene og miljøpunkterne. Høringssvar skal afgives senest den 21. januar 2010. 
Miljøpunkterne har fremsendt nyt forslag om en model 4, hvor fondene bag miljøpunkterne lægges 
sammen til én central fond, dvs. uden lokale fonde bag de lokale miljøpunkter. 
 
 
9. Principper for oprydning og forplejning 
Bilag vedlagt. 
 
 
10. Puljemiddeludvalg 
Puljemiddeludvalget under Østerbro Lokaludvalg har afholdt 4 møder, med behandling af de 
fremtidige retningslinjer for behandling af puljemidler. Ad hoc udvalget vil fremlægge et oplæg til 
ordinært møde den 24. februar 2011, hvor der også vil være behandling af puljeansøgninger. 
 
 
BILAG 
Orientering om sammenlægning med miljøpunkt fra ØKF 
Oversigt - puljemidler 2010.xls 
Principper for mødeafholdelse i lokaludvalgets sekretariat 
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4.  Østerbro Lokaludvalg - Høring strukturtilpasnin g skoler (2010-177493) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til Høring om strukturtilpasning på skoler 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar på strukturtilpasning af 
skoler 

2. at Lokaludvalget godkender henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget om en 
mere fleksibel 10. klasse struktur 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om strukturtilpasning af skoler med høringsfrist den 22. 
december 2010. 

Yderligere har Fagudvalget for børn og unge udarbejdet en henvendelse til Børne- og ungeudvalget 
i Københavns Kommune, der den 3. november har behandlet spørgsmål om en fleksibel 10. 
klassestruktur, der bl.a. berører Kildevældsskolen på Østerbro, men som lokaludvalget ikke har 
modtaget i høring. 

 

LØSNING 

Børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune foreslår at Skolen på Kastelsvej og 
Langelinieskolen skal sammenlægges til en 5-sporet skole med døveskole, jf. nedenstående 
oversigt. 
 
Forslag  Fordeling  Kapacitet  Økonomi  
Langelinieskolen 
og Skolen på 
Kastelsvej 
sammenlægges 
til en 5 sporet 
skole med 
døveskole. 
Forslaget 
erstatter det 
igangværende 
ombygningsproj 
ekt på Skolen på 

Der er tale om 
at 
sammenlægge 
to skoler med få 
eller ingen 
tosprogede 
elever. 

Ved sammenlægning 
kan der 
etableres 5 spor pga. 
fuld 
udnyttelse af begge 
skolers 
fysiske kapacitet, der 
begge 
har enkelte lokaler i 
overskud som 
enkeltenhed. 
Begge skolers 

Drift:  
Der opnås en 
større skoleenhed på 5 
spor og en døveenhed 
med ca. 50 børn frem 
for to skoleenheder på 
hhv. 2 spor og en 
døveenhed. 
Besparelse af 
grundtildeling men 
kompensation for to 
matrikler. 
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Kastelsvej. 
 

overskydende 
lokaler samt flytning af 
fritidshjemmet 
omdannes 
ved sammenlægning til 
et ekstra spor og en 
døveenhed 
med ca. 50 børn. 
Forslaget indgår som 
en nødvendig 
forudsætning i 
Børne- og 
Ungdomsforvaltningens 
forslag til løsninger af 
kapacitetsbehovet. 
 

Anlæg:  
Der er udgifter 
forbundet med 
tilpasning af 
bygningerne. 
(Anlægsudgifter til 
sammenlægning af 
Kastelsvejens Skole 
og Langelinieskolen er 
indeholdt i 
budgetønske for 
udvidelse af denne 
skole til 5 spor). 
 

 

Fagudvalget for børn og unge under Østerbro Lokaludvalg har udarbejdet et høringsudkast til 
ovennævnte forslag, samt en henvendelse angående den foreslåede fleksible 10. klassestruktur, som 
lokaludvalget ikke har modtaget i høring. 
 
Dokumenter til høring om strukturtilpasning skoler kan findes under høringer på 
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om fleksible 10. klasser ligger under dagsordener og 
beslutninger for den 3. november 2010 på www.kk.dk 
 
 
VIDERE PROCES 

Efter høringen behandles forslagene i BUU 12. januar 2011 og ØU 1. februar 2011 og endelig 
behandling i BR den 10. februar 2011 – under forudsætning af godkendelse af mødeplan for BUU 
og BR for 2011. Planen sikrer, at forslagene kan være vedtaget i BR senest den 1. marts 2011, 
hvilket er et krav efter folkeskoleloven, hvis ændringerne skal træde i kraft ved skoleårets 
begyndelse 2011/12. 
 
 
BILAG 
BUUs behandling af fleksibel 10 klassestruktur 
Henvendelse angående fleksibel 10. klassestruktur 
Oversigt Strukturtilpasninger skoler på Østerbro 
Udkast høringssvar strukturtilpasning skoler_Østerbro 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar på strukturtilpasninger af skoler, med et par 
sproglige rettelser 
 
2. Lokaludvalget godkendte henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget om en mere fleksibel 10. 
klasse struktur, med et par sproglige rettelser 
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5.  Udtalelse om miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn (2010-178479) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til udtalelse om miljøvurdering 
af plangrundlag for dele af Nordhavn.  

2. at lokaludvalget tager til efterretning, at der er indsendt udkast til udtalelse, hvis 
ikke der opnås forlængelse for frist for indsendelse. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg er blevet bedt om en udtalelse om miljøscanning af plangrundlag for dele af 
Nordhavn. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 13. december 2010. Der er søgt om 
udsættelse af frist til den 15. december 2010.  

København Kommune har vurderet, at planerne for byudvikling af Nordhavn vil få en væsentlig 
indvirkning på miljøet og at der derfor skal udarbejde en miljøvurdering i henhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har i sin scanning af planen opgjort, hvilke 
forhold der skal indgå i miljøvurderingen. 
 

LØSNING 

Fagudvalget har udarbejdet et udkast til udtalelse, hvori man tilslutter sig kommunens hensigt om at 
udarbejde en miljøvurdering. Der peges på enkelte forhold, som fagudvalget mener bør tages med i 
miljøvurderingen. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkastet godkendes, står sekretariatet for afsendelse af udtalelse. 

 
 
BILAG 
Udkast -Udtalelse vedr. miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn.doc 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
 1. Lokaludvalget godkendte udtalelse om miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn 
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6.  Puljeansøgning til Østerbropuljens 4. runde - udsat fra 16. november (2010-178149) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Social og sundhedsfagudvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets indstilling.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg behandlede på ordinært møde den 16. november indkomne ansøgninger til 
Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde. Da lokaludvalget på grund af mandefald ikke var 
beslutningsdygtige, måtte behandlingen af 3 puljeansøgninger udskydes. Grundet 
afholdelsestidspunkt kunne behandlingen af to af ansøgningerne ikke udsættes, hvorfor formanden 
jf. regulativets § 18, stk. 3 har behandlet disse (se punktet ”Formandens meddelelser”).  

Lokaludvalget mangler at træffe afgørelse om en ansøgning fra Østerbropuljens 4. 
ansøgningsrunde. 

 

LØSNING 

”Nabo til nabo” af People Potential 

Der søges om 650.000 kr. af 2011-puljemidler til et integrationspilotprojekt med formål at skabe 
netværk,som kan bruges i forbindelse med jobsøgning mv. 

Indstilling: Fagudvalget for social og sundhedsområdet indstiller, at ansøgningen afvises. 
Fagudvalget mener, at det bør være forankret centralt i kommunen og ansøgeren opfordres til også 
at søge eksterne midler.  

 

ØKONOMI 

Der er dags dato bevilget i alt 382.259 kr. af 2011-midler til puljeprojekter.  

Østerbro Lokaludvalg har (med forbehold for regulering efter befolkningstal) i 2011 fået udlagt 
4.346.000 kr. til selvstændig varetagelse.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøger lokaludvalgets beslutning.  
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling til afvisning af projekt "Nabo til nabo" af 
People Potential: 
Jan Væver erklærede sig inhabil og var ikke til stede under behandlingen af punktet 
 
For: 12 stemmer           Imod: 3 stemmer           Undlod: 4 stemmer 
 
Ansøgningen blev afvist på baggrund af fagudvalgets indstilling 
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7.  Tillægsbevilling af puljemidler til annoncering og reklame på servicebus (2010-177768) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at der bevilges 20.000 kr. i 2010-puljemidler til annoncering af ”Lokaludvalget 
ønsker godt nytår”.  

2. at der bevilges 10.000 kr. i 2010-puljemidler til skiftning af folie til 
servicebusreklame.  

 

PROBLEMSTILLING 

Annoncering: 

Østerbro Lokaludvalg har de seneste år indrykket en annonce i Østerbro Avis i slutningen af 
december, hvor lokaludvalget har ønsket borgerne god jul og godt nytår. I annoncen har der 
endvidere været opridset eksempler på hvilke projekt, som lokaludvalget har arbejdet med og støtte 
gennem det seneste år, både eksterne og interne projekter. 

Folie til servicebusreklame: 

Der blev den 9. november 2010 afsat 100.000 kr. af 2010-puljemidler til reklame på de to 
servicebusser på Østerbro i 1 år. Der blev dog i bevillingen ikke afsat tilstrækkeligt med midler til 
skiftning af folien med reklamen.  

 

LØSNING 

Der indrykkes 1-2 helsidesannoncer i Østerbro Avis, hvor der ønskes godt nytår med en beskrivelse 
af nogle af de støtte 2010-projekter samtidig med, at nogle af det kommende års projekter eller mål 
fra lokaludvalgets arbejdsprogram præsenteres.  

Der bevilges ekstra 10.000 kr. af 2010-puljemidler til nyt folie til servicebusreklame. 

 

ØKONOMI 

Der resterer pr. 9. december 2010 i alt 1.047.351 kr. i 2010 pulemidler. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes, varetager sekretariatet den videre sagsbehandling. 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om bevilling af 20.000 kr. i 2010 puljemidler til annoncering af 
"Lokaludvalget ønsker godt nytår": 
 
For: 12 stemmer         Imod: 4 stemmer            Undlod: 3 stemmer 
 
Lokaludvalget bevilgede 20.000 kr. i 2010-midler til "Godt nytår" annonce. 
 
 
Det på mødet indkomne ændringsforslag kom således ikke til afstemning. 
 
 
2. Lokaludvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. i 2010-puljemidler til skift af folie til 
servicebusreklame uden afstemning 
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8.  Tillægsbevilling Trafikstrategi (2010-177605) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at der bevilges 40.000 kr. af 2010-puljemidler til tegningsmateriale for 
Østerbrogade fra Jagtvej til Nøjsomhedsvej. 

2. at der bevilges 95.000 kr. af 2010-puljemidler til tegningsmateriale for 
strækningen Lille trianglen til Oslo Plads.  

3. at der bevilges 2.353 kr. til gebyr for brugsret og levering af kortdata til brug 
for trafikstrategiens konsulenter. 

 

PROBLEMSTILLING 

Det har vist sig muligt at komme et ekstra skridt videre med trafikstrategiarbejdet i 2010 end først 
antaget. Trafikstrategigruppen har forespurgt de hyrede konsulenter, og har fået tilsagn om, at to 
ekstra delprojekter kan nå at blive afviklet i 2010. Det drejer sig om Strækningen Jagtvej-
Nøjsomhedsvej og stækningen Lille Triangel til Oslo Plads. 

Der er desuden kommet en uforudset udgift i trafikstrategiprojektet vedr. gebyr for levering af 
kortdata til konsulenter.  

 

LØSNING 

Østerbrogade; Jagtvej-Nøjsomhedsvej 

Princippet for hele Østerbrogade er, at der skal være ét kørebanespor i hver retning. Nord for 
Jagtvej arbejder konsulenterne på en løsning med en bred midterhelle med træer og bevaring af 
parkering på begge sider. På stykket fra Jagtvej til Nøjsomhedsvej foreslår fagudvalget, at der 
bevilges yderligere 40.000 kr. af 2010 puljemidler, så der også her kan illustreres en løsning med 2 
kørebanespor.  
 

Lille Triangel-Oslo Plads 

Fagudvalget foreslår endvidere, at der bevilges ekstra 95.000 kr. til at medtage den sydligste del af 
Østerbrogade/ Dag Hammerskjölds Allé i projektet. Indre By Lokaludvalg har tidligere vist 
interesse for at deltage i projektet som led i deres igangværende bydelsplanlægning. 
Bydelsplanlægningen er dog endnu ikke kommet så langt. For en sikkerheds skyld foreslår 
fagudvalget derfor, at Østerbro Lokaludvalg for, at for at sikre en helhed i projektet og få 
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indflydelse på den sydlige tilgang til Østerbrogade, nu medtager denne strækning, selv om det 
ligger i Indre By bydel.  
 

Gebyr 

Lokaludvalgets sekretariat har fået varsel om en kommende regning for gebyr for brugsret og 
levering af kortdata. Gebyret vedrører de kortdata, som benyttes af de hyrede konsulenter, til 
udarbejdelse af bestilt tegningsmateriale jf. beslutning af 7. september 2010. Det foreslås at beløbet 
bevilges af 2010-puljemidler. 

 

ØKONOMI 

Der blev den 7. september 2010 bevilget 200.000 kr. til trafikstrategiprojektet af 2010-puljemidler. 
Heraf blev 194.000 kr. jf. beslutningen disponeret den 1. november 2010 til tegningsmateriale for 
Østerbrogade strækningen nord for Jagtvej og til strækningen mellem Triangel og Lille Triangel i 
Syd.  

Der foreslås yderligere bevilget af 2010-puljemidler: 

Strækningen Jagtvej-Nøjsomhedsvej             40.000 kr. 

Strækningen Lille Triangel-Oslo Plads          95.000 kr. 

Gebyr for kortdata                                            2.353 kr. 

 

Der resterer pr. 6. december 2010 i alt 931.693 kr. i 2010 pulemidler. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalgets indstillinger følges, varetager Trafikstrategigruppen den videre kontakt med 
konsulenterne og følger op på resultaterne. 

Sekretariatet varetager den administrative sagsbehandling i forhold til indgåelse af kontrakter.  

 
 
BILAG 
Disponering af tillægsbevilling til Trafikstrategi 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om en samlet bevilling på trafikstrategi for alle de 3 at.-punkter på i alt 
82.353 kr. i 2010-puljemidler.   
Da Indre By Lokaludvalg allerede havde bevilget 55.000 kr. til en del af tegningsmaterialet for Lille 
Triangel til Oslo Plads drejede det sig således om bevilling af 40.000 kr. under 2. at og ikke 95.000 
kr. som beskrevet i indstillingen: 
 
For: 16 stemmer                  Imod: 2 stemmer            Undlod:2 stemmer 
 
Østerbro Lokaludvalg bevilgede 82.353 kr. i 2010-puljemidler til trafikstrategi, som beskrevet i 
Løsningsafsnittet samt bilag. 
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9.  Borgerdialog om Nordhavnevejens tilslutning ved Svanevænget/Strandvænget (2010-

178491) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at der afsættes 30.000 kr. i 2011-puljemidler til borgerdialog vedrørende 
Nordhavnsvejens tilslutning ved Svanevænget/Strandvænget. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede den 14. september at pålægge Fagudvalget for teknik og miljø at 
tage kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på aftaler om detailplanlægning for 
Nordhavnsvej. 

Fagudvalget for teknik og miljø nedsatte på mødet den 29. september en ad hoc-gruppe, som skulle 
tage kontakt til Center for Trafik med henblik på at diskutere detailudformningen af vej og stinettet 
i den østlige ende af Nordhavnsvej, og siden komme med et oplæg til brug for en 
borgerinddragelsesproces. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at der afholdes et offentligt debatmøde primo 2011. Det er tanken, at mødet 
afholdes som en workshop, hvor der skal være mulighed for i mindre del-grupper at diskutere ideer 
og eventuelle problemstillinger, som vedrører tilslutningen af den østlige ende af Nordhavnsvej ved 
Svanevænget/Strandvænget både med lokaludvalgets medlemmer og fagpersoner fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen. 

 

ØKONOMI 

Budget for borgermøde: 

Leje af lokale                          3.000 kr. 

Forplejning                             2.000 kr. 

Annoncering                         15.000 kr. 

Evt, leje af AV-udstyr           10.000 kr. 

--------------------------------------------------- 

I alt                                         30.000 kr. 
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VIDERE PROCES 

Ad hoc-gruppen holder møde med Center for Trafik i uge 50, hvorefter der vil kunne planlægges 
flere detaljer omkring afholdelse af borgermødet.  

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at bevilge 30.000 kr. i 2011-puljemidler til borgerdialog vedrørende 
Nordhavnsvejens tilslutning ved Svanevænget/Strandvænget 
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10.  Evaluering af lokaludvalg i København (2010-177500) 
Østerbro Lokaludvalg skal komme med input til ændringer i koncept for lokaludvalg, som følge af 
den i foråret gennemførte evaluering af lokaludvalgene i København 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beder fagudvalgene drøfte hvert af de seks temaer, og bedes så 
vidt muligt besvare de spørgsmål der har relevans for fagudvalgenes arbejde 

2. at Lokaludvalget beslutter at formandskab og fagudvalgsformænd, kaldet 
koordinationsudvalget, kommer med udkast til svar vedr. ændringer i koncept 
for lokaludvalg, der fremlægges på næste ordinære møde den 20. januar 2011 

3. at Lokaludvalget beslutter at medlemmer kan indsende eventuelle forslag til 
koordinationsudvalget om ændringer i koncept for lokaludvalg i København 
indtil mandag den 10. januar 2011  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget debatoplæg vedrørende ændringer i koncept for lokaludvalg i 
København fra Økonomiforvaltningen med høringsfrist fredag den 21. januar 2011. 

Debatoplægget indeholder 6 temaer, og for hvert tema er opstillet en række uddybende spørgsmål, 
som Østerbro Lokaludvalg bedes drøfte og besvare. Yderligere forslag til forbedringer i koncept for 
lokaludvalg, der ikke umiddelbart er indeholdt i de 6 temaer, er også velkomne. 

 

LØSNING 

Temaer opstillet af Økonomiforvaltningen til lokaludvalgets besvarelse: 

1. Forventninger og ønsker til lokaludvalgenes rolle, herunder afklaring af, hvilke fælles mål 
og temaer BR og lokaludvalgene skal arbejde ud fra 

2. Revision af lokaludvalgenes høringsret og – pligt, med henblik på at sikre tidlig inddragelse 
af lokaludvalgene, mere borgerinddragelse og tættere kobling mellem lokaludvalg og BR 

3. Afklaring af forventning og ønsker til anvendelsen af lokaludvalgenes puljemidler, herunder 
hvilken effekt der ønskes 

4. En styrkelse og afbureaukratisering af lokaludvalgenes administrative set up, med henblik 
på frigørelse af ressourcer til det proaktive, dialogorienterede og borger rettede arbejde 
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5. Stillingtagen til bydelsplanernes formål, status og sigte 

6. Regelsættet for lokaludvalg skal revideres så det bliver lettere at administrere, konkret, 
retningsgivende og langtidsholdbart 

Østerbro Lokaludvalgs udtalelse til evalueringsrapporten for lokaludvalg i København, vedtaget på 
ordinært møde den 17. august 2010, kredsede primært om temaerne 1, 2 og 4 samt konkrete ønsker 
til tema 5 om bydelsplanerne. 

 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg skal behandle koordinationsudvalgets indstilling og udkast til svar på 
debatoplæg vedrørende ændringer i koncept for lokaludvalg i København på næste ordinære møde 
torsdag den 20. januar 2011. 

 
 
BILAG 
Debatoplæg ændring i koncept for lokaludvalg 
Kommissorium for lokaludvalg 
Tids og procesplan vedr ændringer i koncept for lokaludvalg 
Udtalelse om evaluering af lokaludvalg 17 aug. 2010 
Underskrevet følgebrev til debatoplæg til lokaludvalgene - 231110 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget bad fagudvalgene drøfte hvert af de seks temaer, og så vidt muligt at besvare de 
spørgsmål der har relevans for fagudvalgenes arbejde 
 
2. Lokaludvalget besluttede at formandskab og fagudvalgsformænd, kaldet koordinationsudvalget, 
kommer med et udkast til svar om ændringer i koncept for lokaludvalg, der fremlægges på næste 
ordinære møde den 20. januar 2011 
 
3. Lokaludvalget beslutter at medlemmer kan indsende eventuelle forslag til koordinationsudvalget 
om ændringer i koncept for lokaludvalg o København indtil mandag den 10. januar 2011 
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11.  Medlemsforslag om fortolkning af formandens oplysningspligt og punktet "Formandens 

meddelelser" (2010-175464) 
Østerbro Lokaludvalg skal behandle medlemsforslag fra Finn Ankerstjerne om fortolkning af 
formandens oplysningspligt og punktet ”formandens meddelelser” 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget drøfter og kommer til enighed om en forståelse af formandens 
oplysningspligt 

2. at Lokaludvalget beslutter en fast procedure for hvordan formanden opfylder 
sin oplysningspligt 

3. at Lokaludvalget drøfter og kommer til enighed om en forståelse af 
medlemmers ret til at stille spørgsmål og kommentere under punktet 
”formandens meddelelser” 

4. at Lokaludvalget beslutter en fast procedure for medlemmers ret til at stille 
spørgsmål og kommentere under punktet ”formandens meddelelser” 

                                                                                              (Stillet af Finn Ankerstjerne)  

 

MOTIVATION 

Med henvisning til Østerbro Lokaludvalgs forretningsordenens § 5 stk. 5 vedrørende 
fortolkningsspørgsmål, og på baggrund af sagsforløbet om reklameskilt på Østerbro Stadion, ønskes 
følgende belyst: 
 
Fortolkningsspørgsmål af Formandens oplysningspligt og punktet "Formandens Meddelelser". 
 

Det lader til, at der er forskellig opfattelse af formandens oplysningspligt overfor medlemmerne, 
ligesom der er forskellig opfattelse af medlemmers ret til at stille spørgsmål samt kommentere 
formandens meddelelser under punktet "formandens meddelelser".   

Som eksempel på en konkret sag vil jeg henvise til sagen om reklameskiltet på Østerbro stadion, 
som jeg mener, har haft et alt for langt sagsforløb, der er blevet tilbageholdt oplysninger for 
lokaludvalget, og jeg er blevet afvist i forsøg på at komme med rettelser og kommenterer på 
lokaludvalgsmøder. 
Jeg finder det derfor relevant og nødvendigt, at lokaludvalget drøfter og bliver enige om en 
fortolkning af nævnte punkter, og efterfølgende bliver enige om en fast procedure. 
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BILAG 
Regulativets § 18 om lokaludvalgets formand 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Der blev stillet ændringsforslag fra Inger Marie Dyrholm og Finn Ankerstjerne til det 
eksisterende medlemsforslag. Ændringsforslaget blev besluttet uden afstemning. 
 
Østerbro Lokaludvalg besluttede at regulativets § 18 med bemærkninger om "lokaludvalgets 
formand" er udgangspunkt for lokaludvalgets mødeafholdelse.  
De nævnte bemærkninger refererer til det med dagsordenen tilhørende bilagsnotat 
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12.  Medlemsforslag om mødeledelse (2010-175433) 
Østerbro Lokaludvalg skal behandle medlemsforslag fra Finn Ankerstjerne og Linda Christensen 
om mødeledelse 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget vælger et medlem, der skal fungere som fast mødeleder på 
lokaludvalgets møder 

2. at Lokaludvalget ikke vælger formanden til denne opgave 

3. at Lokaludvalget bevilger midler til, at den valgte mødeleder kan deltage i et 
kursus om mødeledelse eller på anden måde coaches til at finde en god 
mødeledelse 

                                                          (Stillet af Finn Ankerstjerne og Linda Christensen) 

 

MOTIVATION 

Forslaget fremsættes på baggrund af Lokaludvalgets seminar, der viste opbakning til en 
opstramning af mødeledelsen på Lokaludvalgsmøderne. Dels bør der være en mere fast ledelse, der 
kan gennemføre en retfærdig taletidsbegrænsning og begrænse mundhuggerier og mangel på 
respekt for andres synspunkter. Dels er der behov for en person, der kan opstille afstemningstemaer, 
der respekteres af deltagerne. Begge dele kræver øvelse og opsamling af erfaring fra møde til møde.  
 
Når det foreslås, at det ikke er formanden, der skal være mødeleder skyldes det, at han skal frigøres 
til at holde det forkromede overblik og fremsætte forslag til at samle Lokaludvalget omkring 
kompromisforslag, bl.a. i tilspidsede situationer. 
 
Det er muligt, at et generelt mødelederkursus ikke vil være egnet til at finde en god form på 
mødeledelsen. Den valgte mødeleder bør derfor kunne komme med ønsker til en alternativ måde at 
få støtte på, f.eks. feedback/evaluering som sidste punkt på dagsordenen, en coach til et møde i 
udvalget o.lign. 

Vi tror at vores forslag i længden vil føre til et bedre arbejdsklima på møderne 
 
 
BILAG 
Notat om Lokaludvalgets mødeledelse 
 
 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 14.12.2010 
 

 23 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Linda Christensen 
 
For: 10 stemmer                Imod: 8 stemmer            Undlod: 3 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede at formanden ikke er mødeleder medmindre at de to næstformænd ikke er 
til stede 
 
Protokolbemærkning fra Torkil Groving, Annette Engell, Jørgen Eckmann, Allan Marouf, Lartey 
Lawson og Torben Adelborg-Beck om at denne beslutning strider i mod regulativets § 18 
 
2. Ændringsforslag 2 blev frafaldet 
 
3. Lokaludvalget stemte om bevilling af midler til de valgte mødeledere 
 
For: 7 stemmer                  Imod: 8 stemmer                  Undlod: 3 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede ikke at bevilge midler 
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13.  Redegørelse for behandling af ansøgning fra Handelsforening (2010-175409) 
Østerbro Lokaludvalg skal behandle medlemsforslag fra Finn Ankerstjerne om behandling af 
puljeansøgning fra Østerbro Handelsforening 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget beder om en redegørelse for og en diskussion af 
formandskabets beslutning om tilbagetrækning af bevilling til ”Nat åbent” fra 
Østerbro Handelsforening 

                                                                                              (Stillet af Finn Ankerstjerne) 

 

MOTIVATION 

Jeg ønsker en redegørelse for og en diskussion om forretningsudvalgets/sekretariatets beslutning om 
at trække bevilling til Handelsforeningen tilbage. 

 

Hvad er grundlaget og argumentationen for, at Formanden og næstformændene/sekretariatet 
besluttede at trække bevillingen tilbage i stedet for at sætte sagen på lokaludvalgets dagsorden?    

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget diskuterede formandskabets beslutning om tilbagetrækning af bevilling til "Nat 
åbent" fra Østerbro Handelsforening 
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14.  Medlemsforslag redegørelse for reklameskilt Østerbro Stadion (2010-169566) 
Østerbro Lokaludvalg skal behandle medlemsforslag fra Finn Ankerstjerne om reklameskilt på 
Østerbro Stadion 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget beder om en redegørelse for og en diskussion af forløbet om 
reklameskilt på Østerbro Stadion 

                                                                                            (Stillet af Finn Ankerstjerne)  

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Jeg ønsker en redegørelse for og en diskussion om forløbet i sagen om Reklameskilt på Østerbro 
stadion. 

Hvorfor tog det så lang tid, fra jeg gjorde opmærksom på ændringer i aftalen med B93, til der blev 
fulgt op på tingene, og til at sagen kom på Lokaludvalgets dagsorden? 

Hvad er formandens begrundelse for, at spørgsmål til sagen og rettelser til meddelelser på 
Lokaludvalgsmøder blev modarbejdet? 

 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
 
  
1. Lokaludvalget diskuterede forløbet om reklameskilt på Østerbro Stadion 
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15.  Eventuelt (2010-177766) 
 

 


