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Vesterbro Lokaludvalg har behandlet det reviderede regulativ for
lokaludvalg på lokaludvalgsmøder den 21. marts og den 26. april
2012.
Vores bemærkninger koncentrerer sig omkring den nye § 15
vedrørende arbejdsgrupper, som vi synes er noget uklar.
Kort sagt har vi svært ved at forstå § 15, særligt stk. 2.:
§ 15.
Lokaludvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, fokusgrupper,
dialogfora og studiekredse med forberedende og rådgivende
beføjelser.
Stk.2. Til forberedelse af sager om tildeling af puljemidler i medfør
af regulativets stk. 1, kan lokaludvalget nedsætte en eller flere
særlige arbejdsgrupper. De særlige arbejdsgrupper udarbejder
indstilling til brug for lokaludvalgenes afgørelser. En arbejdsgruppe
efter 1. pkt. udgøres af medlemmer af lokaludvalget og/eller
disses suppleanter.

Når der står regulativets stk. 1 hvilken § refereres der så til? Og
ligeledes når der står En arbejdsgruppe efter 1. pkt., hvilket pkt. er det
så, der refereres til?:
I dag arbejder vi med åbne fagudvalg, hvor også borgere, der ikke er
medlemmer af Lokaludvalget kan deltage. Disse fagudvalg er åbne,
og alle har mulighed for at vælge møderne til og fra, og deltage i det
omfang det ønskes. Arbejdet mellem lokaludvalgsmøderne foregår i
hovedsagen i fagudvalgene, som hos os også laver forberedende
arbejde i forhold til brug af Lokaludvalgets puljemidler til egne
projekter. Det er uklart i det nye regulativ, hvorvidt denne praksis kan
fortsætte? For os er det vigtigt, at alle udvalg nedsat af Lokaludvalgets
skal være åbne for alle medlemmer og suppleanter i Lokaludvalget.
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Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
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.

