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Høringssvar vedr. Ændringer i koncept for lokaludvalg
Vedr. Ændringer i regler om valg til lokaludvalg
Kgs. Enghave Lokaludvalg mener, at den todelte proces med de to
afstemninger på opstillingsmødet medfører en rodet valgproces. Når
der vælges interesseområder kan der i valggrupperne være folk med
anden foreningsbaggrund, end valgområdet foregiver og
repræsentanterne kan ligeledes skifte valggruppe undervejs på
opstillingsmødet. Sammenlagt gør det det vanskeligt for
valggrupperne at foreslå de rette interesseområder, og antal pladser de
enkelte områder skal have under første afstemning. Dette medfører, at
det bliver svært at sikre de bedste forudsætninger for at få valgt de
mest kompetente og engagerede personer ind i forbindelse med anden
afstemningsrunde.
Med hensyn til at efterprøve tilmeldte foreningers valgbarhed ved
stikprøvekontrol, så mener Lokaludvalget, at dette vil medføre en
yderligere bureaukratisering af Lokaludvalgets arbejde. Dette gælder i
særlig grad forslaget om, at pålægge sekretariaterne en gang årligt at
undersøge hvorvidt de foreninger der er repræsenteret i Lokaludvalget
fortsat er aktive i bydelen.
Lokaludvalget mener ikke, at det er en god ide, at de medlemmer af
lokaludvalgene der indstilles af foreninger skal have bopæl i
Københavns Kommune. Foreningerne skal have virke og hjemsted i
kommunen, men hvis der også stilles krav til at det enkelte medlem
skal have bopæl i kommunen, vil lokaludvalgene herved miste gode
energiske kræfter, der virker og gerne vil gøre en positiv forskel i
bydelen.
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Lokaludvalget bakker op om at valgretsalderen for valg til
lokaludvalg sænkes og fastsættes til 16 år.
Vedr. Ændringer i koncept for lokaludvalg
Lokaludvalget bakker op om, at medlemmer af lokaludvalgene kan
have dobbelt medlemskab/stedfortrædere til Borgerrepræsentationen.
Kongens Enghave 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.

Lokaludvalget bifalder også at det undersøges, om arbejdsgrupper kan
tillægges rådgivende kompetence.
Lokaludvalget mener ikke, at der skal være færre medlemmer af
lokaludvalgene, da der vil være færre hænder til at løfte opgaver i
forbindelse med borgerinddragelsesarrangementer, og det vil være
sværere at sikre på opstillingsmøderne, at de der løfter de største
opgaver vil komme ind i Lokaludvalget (jf. den rodede proces med de
to afstemningsseancer).
Lokaludvalget mener, at det er fint, at der kan konverteres puljemidler
til sekretariatsmidler til løn til de faste medarbejdere i sekretariatet,
der skal sørge for minimumsdriften af Lokaludvalget. Men udvalget
ønsker ikke at afskrive sig muligheden for at benytte puljemidler til
projektansættelser, idet der kan opstå behov for at tilføre yderligere
arbejdskraft til kortere projektperioder. Mister Lokaludvalget denne
mulighed, vil det gøre udvalgets arbejde mere ufleksibelt i forhold til
at sætte egne projekter eller samarbejdsprojekter i søen.
Lokaludvalget vil dog endnu en gang påpege det urimelige i at skulle
dele sekretariatsbetjening med Vesterbro Lokaludvalg. Det giver
ringere resultater og meget få kræfter til borgerinddragelse samt
nødvendiggør, at der anvendes puljemidler til løn blot for at
efterkomme de helt basale driftsopgaver.
Lokaludvalget er generelt for enhver afbureaukratisering af
administrative arbejdsgange. Lokaludvalg kan dog ikke støtte
oprettelsen af et team, der skal forestå en indledende kvalitetssikring
af puljeansøgninger. Det vil være en yderligere bureaukratisering, idet
der tilføjes et yderligere administrativt niveau. Desuden er det meget
uklart, hvordan det kan sikres, at de enkelte lokaludvalg vil kunne
bibeholde egne retningslinjer, tidsfrister og muligheder for rådgivning
af ansøgere før og efter ansøgningsfrist. Lokaludvalget har ikke
erfaring med, at diverse deadlines der fastsættes centralt fra
kommunens side tilpasses lokaludvalgenes arbejdsgange og interne
deadlines.
Lokaludvalget bakker op om en tidlig inddragelse i sager af særlig
betydning for bydelen, og at sagerne rangordnes i relation til hvilken
indsats der forventes af lokaludvalgene. Særligt høringer vedrørende
anlægsprojekter, hvor der er en lokal viden, ser Lokaludvalget gerne
en tidlig inddragelse. Generelt vil Lokaludvalget dog gerne kvittere
for, at det allerede nu mærker en effekt i form af tidlig inddragelse –
særligt fra Teknik- og Miljøforvaltningens side.
Lokaludvalget ønsker generelt en tættere tilknytning til
Borgerrepræsentationens medlemmer, så der kan foregå en gensidig
orientering om, og ejerskab til, relevante sager centralt og lokalt. I den
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forbindelse ser Lokaludvalget også gerne en inddragelse i
budgetprocessen, så udvalget får et realistisk indblik i, hvornår det
giver mening at fremsætte forslag om lokale interesser.
Lokaludvalget skal arbejde med Borgerrepræsentationens temaer og
kommunens overordnede politik og være bindeled mellem borger og
Borgerpræsentationen. Men Lokaludvalget skal ikke blot være
udførende organ for Borgerrepræsentationen og anser det for en vigtig
pointe, at udvalget er aktivt i dets bydel og bringer lokale interesser og
behov videre til Borgerrepræsentationen. Dette kan bl.a. sikres ved det
før nævnte tættere samarbejde mellem lokaludvalg og
Borgerrepræsentationen og tidlig inddragelse i budgetprocessen.
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