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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. 
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HØRINGSSVAR VEDR. UDKAST TIL NYT REGULATIV 

FOR LOKALUDVALG 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har behandlet udkastet til nyt regulativ for 

lokaludvalg, og har på den baggrund følgende bemærkninger: 

 

Samtidigt medlemskab af et lokaludvalg og Borgerrepræsentationen 

Det er af stor værdi for lokaludvalget, at suppleanter til BR deltager i lokalud-

valgets arbejde, da disse ofte er meget aktive lokalt. De foreslåede ændringer er 

en forbedring af de nuværende regler, men vil stadig betyde, at lokaludvalg mi-

ster aktive medlemmer og suppleanter, fordi de i en kort periode skal fungere i 

BR, og herefter ikke har mulighed for at genindtræde i lokaludvalget. 

 

Det vil efter vores mening være mere i overensstemmelse med BR’s beslutning 

den 15. juni 2011, at der alene er et krav om, at lokaludvalgsmedlemmer skal ta-

ge orlov fra lokaludvalget, hvis de i en periode skal fungere i BR. Herved und-

gås dobbeltmandat, og der sikres mulighed for at kunne vende tilbage til lokal-

udvalget efter orlovsperioden. 

 

Krav om bopæl i Københavns Kommune for foreningsrepræsentanter 

Det er unødvendigt begrænsende at indføre regler om, at foreningsrepræsentan-

ter skal have folkeregisteradresse i kommunen. De hidtidige regler har fungeret 

godt, og de få medlemmer, vi har haft med bopæl uden for kommunen, har net-

op været personer, som aktivt deltager i det lokale foreningsliv. Samlet set vil 

den nye regel svække lokaludvalgets arbejde. 

 

Kodificering af mulighed for to næstformænd 

Vi har ikke benyttet muligheden for flere næstformænd, men mener, at det bør 

tydeliggøres, at der i givet fald skal vælges en første og anden næstformand, så-

ledes at det er klart hvem der skal fungere i formandens forfald. 

 



 
Side2 af 2 

I øvrigt skal henvisningen til §18 i §7 konsekvensrettes til §19, da der er tilføjet 

en ny paragraf. 

 

Tydeliggørelse af hjemlen for arbejdsgrupper 

Kravet om at ”særlige arbejdsgrupper” kun kan bestå af lokaludvalgsmedlem-

mer og suppleanter gør lokaludvalgsarbejdet mere besværligt og mindre borger-

inddragende. Vi har forståelse for, at den nye paragraf er formuleret for at sikre 

overholdelse af forvaltningsloven, men der burde åbnes mulighed for, at alle lo-

kaludvalgets åbne arbejdsgrupper kan forholde sig til ansøgninger, når blot den 

endelige indstilling til lokaludvalget sker fra en arbejdsgruppe, som kun består 

af medlemmer. Dette vil være en kodificering af vores nuværende arbejdsgang, 

hvor forretningsudvalget foretager en vurdering af ansøgningerne i forhold til 

samlet økonomi og hidtidig præcedens inden den endelige indstilling til lokal-

udvalget. 

 

Formuleringen i ny §15 omtaler ”sager om tildeling af puljemidler” uden defini-

tion. Vi forstår det således, at der alene menes behandling af eksterne ansøgnin-

ger. Herved kan andre end lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter fortsat delta-

ge i forberedelse af indstilling om afholdelse af interne arrangementer, f.eks. 

borgermøder og kulturdage. Denne tolkning bør indskrives i regulativet for at 

undgå senere misforståelser. 

 

Et alternativt forslag kan være at bede Borgerrepræsentationen godkende ekster-

ne medlemmer af lokaludvalgets fagudvalg (som ikke er medlemmer eller sup-

pleanter), således at disse på lige fod med medlemmer og suppleanter kan be-

handle puljesager 

 

I øvrigt skal henvisningen i ny §15, stk. 2 ”regulativets stk. 1” rettelig være ”re-

gulativets §1”. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Hesselberg 
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