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Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder helt generelt, at den gennemførte
evaluering og efterfølgende proces for at ændre i lokaludvalgenes regelsæt er håndteret på en positiv måde for alle parter.
Økonomiforvaltningen har tidligt og konsekvent inddraget lokaludvalgene i
udarbejdelsen af de foreslåede ændringer. Og lokaludvalgene har alle deltaget konstruktivt med forslag til forbedringer. Sagen er et skoleeksempel på,
hvordan kommunen ved tidlig inddragelse af lokaludvalgene kan nå frem til
konkrete løsninger, som i høj grad tilfredsstiller alle parter. Det lover godt
for fremtiden, at det foreslås, at lokaludvalgene på samme måde skal inddrages tidligere i sager af særlig betydning for bydelen.
Lokaludvalget er således overordnet positivt stillet over for ændringerne,
men forholder sig skeptiske til disse forslag:


Kommissioriet foreslås ændret, så Borgerrepræsentationen får kompetencen til at udpege medlemmer i bestyrelser inden for lokaludvalgets arbejdsområde. Det virker unødigt formynderisk og bureaukratisk, at lokaludvalget fremover skal have godkendelse af Borgerrepræsentationen. Vi har for tiden udpeget medlemmer til miljøpunkt, områdefornyelse og kulturhus/bibliotek, og den nye regel betyder længere tid inden udpegningen gælder samt mange flere sager
på Borgerrepræsentationens dagsorden.



Det undrer os, at der ikke stilles højere krav til foreningers valgbarhed til lokaludvalget. Det vil ikke være urimeligt at kræve, at foreninger for at være valgbare skal have mindst 6 medlemmer i lokalområdet og have eksisteret i mindst ét år. Herved sikres et absolut

Brønshøj-Husum 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.

minimum af involverede borgere og levedygtighed. Et medlem af
lokaludvalget skal trods alt repræsentere borgere i lokalområdet i de
fire følgende år.

Lokaludvalget er desuden skeptiske over for forslag, som kan medføre at lokaludvalgets puljemidler eller medlemstal beskæres.
I praksis deltager der lige så mange suppleanter som medlemmer i lokaludvalgets arbejde. Færre medlemmer vil uværligt medføre, at vi bliver færre til
at udføre samme arbejde. Det vil gå ud over borgerinddragelsen samt sagsforberedelsen i fagudvalgene, hvilket igen vil gå ud over kvaliteten af høringssvar og behandlingen af puljeansøgere.
Puljemidlerne giver lokaludvalget en enestående mulighed for tæt kontakt til
lokalområdets foreninger, og er med til at stimulere det frivillige arbejde i
bydelen. Mindre puljemidler betyder, at denne berøringsflade mindskes, og
en eventuel reduktion vil kunne aflæses direkte i antallet af gennemførte arrangementer.
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