AT VÆRE
LOKALUDVALGSMEDLEM

VALG TIL
BRØNSHØJ-HUSUM
LOKALUDVALG

Lokaludvalgsarbejdet giver god plads
til at arbejde med egne mærkesager,
små konkrete events eller udvikling
på de store linjer, så længe det er
noget, der gavner bydelens almene
interesser.
Som medlem af lokaludvalget skal
man som minimum afsætte tid til deltagelse i lokaludvalgsmøder ca. hver
den 3. torsdag i måneden kl. 18.30-22.
Man skal være indstillet på, at arbejdet i lokaludvalget - særligt når det
gælder større politiske sager, som der
skal findes midler og opbakning til i
Borgerrepræsentationen - tager tid
og kræfter.
Fra en idé fødes lokalt til den eventuelt besluttes politisk er der også
formelle politiske beslutningsprocesser den skal igennem, og resultaterne
af arbejdet i lokaludvalget ses ikke fra
den ene dag til den anden.
Til gengæld giver lokaludvalget en
let og lige adgang til det lokalpolitiske
netværk, forvaltninger og kontakter
på Rådhuset, samt et lokalt sekretariat til at hjælpe på vej.

I februar og marts 2014 er der valg til
Københavns Kommunes lokaludvalg.
Der skal i hver bydel vælges 15-16 repræsentanter fra bydelens foreningsliv
og bestyrelser, som vil udgøre lokaludvalget sammen med 7-8 politiske
repræsentanter.
De politiske repræsentanter udpeges af Borgerrepræsentationen og
modsvarer de 7-8 partier, der vælges i
forbindelse med Kommunalvalget.
PROCEDURER FOR VALG

Lokaludvalgene består af forskellige
”valgrupper”, som f.eks. Det sociale
område, Børne- & Ungeområdet,
Boligområdet.Valggrupperne bliver
besluttet på opstillingsmødet.
TIDSPLAN FOR VALGET

• Generelt informationsmøde om valg
og lokaludvalgets virke: 9. januar kl.
19 i Kulturhuset Pilegården
• Tilmeldingsfrist til opstillingsmødet:
27. januar
• Informationsmøde for tilmeldte til
opstillingsmødet: 27. februar kl. 19 i
Kulturhuset Pilegården.
• Opstillingsmøde og valg til BrønshøjHusum Lokaludvalg: 3. marts kl. 19 på
Husum Skole
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KRAV TIL OPSTILLING

Kravet til repræsentanten er, at vedkommende skal være fyldt 18 år og
skal bo i Københavns Kommune eller have væsentlige interesser i bydelen.
Der er således ikke krav om, at
repræsentanten skal være medlem af
den forening/bestyrelse, der har udpeget vedkommende.

PULJEMIDLER
Lokaludvalget administrerer en årlig
bevilling; bydelspuljen.
I 2013 havde Brønshøj-Husum
Lokaludvalg omkr. 1,6 million i puljen til lokale projekter. Lokaludvalget
bevilger midler til lokale foreninger,
netværk og ildsjæle, der laver projekter og arrangementer, der gavner
bydelen og borgerne.
Lokaludvalget bruger selv knap
halvdelen af puljen til egne projekter
som f.eks. borgerhøringer, kommunikation og egne projekter.

FAGUDVALG OG
ARBEJDSGRUPPER
For at få mest muligt ud af arbejdet
i lokaludvalget er det en god ide, at
man er med i en eller flere arbejdsgrupper eller projektgrupper.
Gruppernes mødeaktiviteter varierer. Fagudvalgene har faste månedlige møder. Andre arbejds- og projektgrupper holder møder, når det
er relevant.
Projektgrupper er aktive omkring
et konkret projekt, det kan være alt
lige fra et konkret arrangement til
en kortlægning af mulighederne for
at udvikle et bestemt byrum.
I 2013 har Lokaludvalget udover
et forretningsudvalgfem faste fagudvalg: Kulturudvalget, Miljøudvalget,
Social- og Sundhedsudvalget, BørnUnge-, Fritids- og Idrætsudvalget og
Byudviklingsudvalget. Dertil kommer 2-4 projektgrupper.
Det er i fagudvalg og projektgrupper at ideer til, hvad lokaludvalget
kan arbejde videre med, udvikles.
Alle projekter og ideer skal endeligt besluttes på lokaludvalgsmøderne.

brønshøj-husum lokaludvalg

