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Høringssvar vedr. ændrede valgbarhedsregler for lokaludvalg
Det er spændende og giver indflydelse at være medlem af et
lokaludvalg. Det skal i højere grad afspejles i regelsættet for
lokaludvalgene.
Vesterbro Lokaludvalg opfordrer til, at det fastholdes, at arbejdet
bæres af lokale kræfter og foreninger. Og at størrelsen på 23
medlemmer fastholdes.
Det kan overvejes, om valghandlingen skal skilles i to dage. Første
dag afklares det gennem dialog mellem de lokale foreninger hvilke
politiske områder, der skal vælges folk til (social, integration, miljø
osv.). Anden dag kan selve valget foretages.
Vesterbro Lokaludvalg opfordrer til, at det afklares, om der kan
eksperimenteres med elektroniske valg for hele lokalområdets borgere
og om valgbarhedsalderen og –retten kan sættes ned til fx 16 år.
Vesterbro Lokaludvalg mener ikke, at det nye kriterium om at
lokaludvalgsmedlemmer skal bo i Københavns Kommune giver
mening. I stedet bør det, som nu, fastholdes at lokaludvalgsmedlemmerne virker og/eller arbejder i bydelen. Hvis man er medlem
af Vesterbro Lokaludvalg, er det irrelevant om man bor i en anden
kommune, fx Frederiksberg, eller i den anden ende af København, fx
Østerbro. Det essentielle for lokaludvalgene er, at det er foreningerne,
der bliver fastholdt som base for foreningsmedlemmerne. Det er
foreningernes virke i bydelen, som lokaludvalgsmedlemmerne bliver
valgt på basis af, ikke deres individuelle bopæl.
I forslaget til de nye regler står der, at lokaludvalgssekretariatet hvert
år skal undersøge om en forening stadig har aktiviteter i bydelen (§2
stk. 2). Dette mener vi harmonerer meget dårligt med at
Lokaludvalgsmedlemmerne er personligt valgt, og at de bliver valgt
og godkendt af Borgerrepræsentationen, jf. ny 17§, gammel §11 .
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I forlængelse af ovenstående vil Vesterbro Lokaludvalg også stille sig
tvivlende overfor den nye bestemmelse i § 8 stk. 1, der omhandler at
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.

sekretariaterne skal foretage stikprøvekontrol af de tilmeldte
foreninger til repræsentantskabsmødet. Vi har svært ved at se, hvad
denne stikprøvekontrol skal bestå i. Foreningerne har allerede to uger
inden repræsentantskabsmødet indsendt dokumentation for
foreningens virke, jf. § 5 og 7 – hvordan forventes stikprøven at
foretages udover dette?
Meningen med de nye valgbarhedsregler bør være at skabe støre
gennemsigtighed og intern logik. I de eksisterende regler er der én
paragraf vedr. opstilling og afstemning ved fuldmagt § 10, den er
ganske klar. I de nye valgregler er den afløst af to paragraffer 13 og
15, og meningen er dermed blevet lidt sværere at forstå.
Dette høringssvar blev vedtaget på møde i Vesterbro Lokaludvalg den
14. april 2011.
Udover ovenstående, som blev enstemmigt vedtaget, er der en
mindretalsudtalelse fra Jens Johansen og Thomas Warburg: Direkte
valg er relevant når lokaludvalgene får driftsopgaver og et politisk
ansvar. Vi skal desuden overveje, at en ny valgform med personlige
kandidater indebærer egentlig lokalvalgkamp.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
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