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Høringssvar vedr. Ændringer i Lokaludvalgskonceptet
Helt overordnet ønsker Vesterbro Lokaludvalg, at lokaludvalgene får
flere opgaver, at de har opbakning og respekt fra
Borgerrepræsentationen (herefter BR) og forvaltningerne og at antallet
af medlemmer i lokaludvalgene ikke reduceres.
Lokaludvalgenes rolle
Lokaludvalgene skal være proaktive lokalt og ikke kun BR’s ekko.
Lokaludvalgene skal være synlige både over for lokalområdet og BR.
Vi anerkender, at lokaludvalgene skal arbejde med BR’s temaer og
kommunens overordnede politik. Lokaludvalget skal være bindeled
mellem borger og Borgerpræsentationen. Det kræver, at begge parter
indstiller sig på tættere samarbejde og inddragelse i hinandens
projekter.
BR skal anerkende og følge lokaludvalgenes egne initiativer og ikke
kun forvente, at lokaludvalgene følger BR’s initiativer.
Vesterbro Lokaludvalg mener, at BR skal have en forpligtelse til at
følge lokaludvalgenes arbejde og hvis BR ikke følger et lokaludvalgs
indstilling, skal det begrundes af BR.
Kontakt til BR kan også formaliseres yderligere. Det kan fx ske ved at
lokaludvalgene bliver inddraget i budgetprocessen tidligt og før BR’s
fagudvalg går i gang – dvs. mindst et år før.
Tidlig inddragelse og høring
Vesterbro Lokaludvalg mener, at pligten til afgivelse af høringssvar
skal lempes. Lokaludvalgene har ikke altid meninger om alle BR’s
initiativer og heller ikke altid ressourcer til at formulere høringssvar
om alt. Vesterbro Lokaludvalg oplever alt for ofte ikke at blive taget
seriøst af forvaltningerne. Center for Trafik dog som en glædelig
undtagelse.
Lokaludvalget oplever ikke, at høringssvar har nogen betydning for
BR’s endelige vedtagelser. Der bør arbejdes mere med for-høringer,
hvor lokaludvalgets input tages alvorligt og får afgørende betydning
på det endelige høringsmateriale.
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Vesterbro 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.

Lokaludvalgenes puljemidler
Puljemidler er afgørende for lokaludvalgenes betydning og mulighed
for at arbejde med forandringer i lokalområdet. Vesterbro
Lokaludvalg kan dog ikke støtte en central screening af
projektansøgninger. Det vil være en yderligere bureaukratisering og
øge afstanden mellem borgere og lokaludvalget.
Den administrative betjening
Vesterbro Lokaludvalg vil hilse enhver afbureaukratisering af
papirgange og økonomistyring velkommen. Økonomiforvaltningens
systemer og arbejdsgange virker ofte hæmmende for lokaludvalgets
behov for at kunne reagere hurtigt og effektivt med lokale tiltag.
På den lokale front må vi desuden endnu en gang påpege det urimelige
i at skulle dele sekretariatsbetjening med Kgs. Enghave Lokaludvalg.
Det giver ringere resultater, når lokaludvalget ikke kan få den
fornødne administrative hjælp lokalt.
Lokalplaner
Lokaludvalget ønsker at komme ind i processen før startredegørelsen.
Det kan være frustrerende at skulle arbejde på et grundlag, som ikke
matcher lokaludvalgets egne ønsker og visioner.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
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