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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. EVALUERING AF LOKALUD-
VALGENE 
 
Brønshøj-Husum lokaludvalg støtter langt hovedparten af de konklusi-
oner og anbefalinger, som fremgår af ”Evaluering af lokaludvalgene i 
København”. 
 
Vi er enige i, at det er en god idé at evaluere lokaludvalgene. Vi har deltaget 
aktivt og konstruktivt i evalueringen og finder, at der med evalueringen er 
fremkommet mange gode forslag til at forbedre arbejdet i og omkring lokal-
udvalgene - til gavn for nærdemokratiet og ikke mindst borgerne i Køben-
havn. 
 
Vi støtter helt generelt evalueringens anbefalinger om at lokaludvalgenes 
rolle og arbejdsvilkår klargøres og præciseres. Klare regler og tydelig for-
ventningsafstemning vil være med til at mindske frustrationer og sikre gode 
arbejdsforhold for lokaludvalget. På en række punkter har vi dog nogle for-
behold og kommentarer, da vi mener, at lokaludvalgsarbejdet kan gøres end-
nu bedre end foreslået i evalueringen. 
 
Bindeledsfunktion 
I evalueringen anbefales det, at det ”indskærpes og præciseres, at borgerind-
dragelse er en forudsætning for legitime høringssvar”. Det kan vi godt være 
enige i, men påpeger, at der i lokaludvalgets arbejde med høringssvar indgår 
ca. 50 lokaludvalgsmedlemmer, -suppleanter og øvrige frivillige borgere i 
lokaludvalgets fagudvalg. Herved er der allerede sikret del inddragelse af lo-
kale borgere. 
 
I stedet for at gennemføre en storstilet borgerinddragelse i alle sager, så bør 
sagerne i stedet opdeles i større sager, hvor der gennemføres bred borgerind-
dragelse og så mindre sager, hvor lokaludvalgets inddragelse er tilstrækkelig. 
I de større sager kan der også gives bedre tid, så høringen forløber over to 
lokaludvalgsmøder: Ét hvor borgerinddragelsen besluttes og økonomien af-
sættes, og ét hvor der opsamles og konkluderes på den gennemførte borger-
inddragelse. 
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Vi har dog ikke de store illusioner om, at flere borgermøder og anden bor-
gerinddragelse om kommunens mange høringer vil give anledning til, at der 
ændres i de politiske beslutninger i Borgerrepræsentationen. Derfor har vi 
valgt at bruge kræfterne på at skabe borgerinddragelse i nogle særligt bydels-
relevante sager, inden de udsendes til høring. I forhold til både EnergiCenter 
Voldparken og busfremkommelighedsprojektet på Frederikssundsvej har vi 
ad den vej formået henholdsvis at sætte og ændre den politiske dagsorden, så 
den bedre stemmer overens med lokalbefolkningens interesser. 
 
Puljemidler 
Vi ser ingen grund til at foretage ændringer vedrørende projekter, der går på 
tværs af bydelene. Allerede i dag sker det på en fornuftig måde ved, at der 
sendes enslydende ansøgninger om en forholdsvis bevilling til de relevante 
lokaludvalg. I ansøgninger som er bydækkende og dermed sendt til alle eller 
næsten alle lokaludvalg, har vi bevidst valgt at give afslag med mindre ansø-
ger beskriver den særlige betydning og værdi for vores lokalområde. Det gør 
vi med god samvittighed, da vores midler ikke er tilstrækkelige til alle støt-
teværdige projekter, og sådanne ansøgninger rettelig hører til centralt i 
kommunen. Tværlokale puljer er et unødvendigt og bureaukratisk misfoster. 
 
Administrativ betjening 
Det er af afgørende betydning for lokaludvalgets arbejde at have et lokalt 
placeret sekretariat. I forhold til sekretariatsbetjeningen kan det anføres, at 
det administrative arbejde andrager ca. 1,5 fuldtidsstilling. Vi har valgt at 
fastansætte yderligere en medarbejder udover udvalgssekretæren, således at 
fordelt på begge medarbejdere er ca. 0,5 fuldtidsstilling til det proaktive ar-
bejde og lokaludvalgets egne projekter. Herudover har vi til udarbejdelse af 
bydelsplan ansat yderligere en medarbejder i en tidsbegrænset stilling, og 
dermed fulgt anbefalingerne fra forvaltningen. Selv med oprettelse af kom-
petencecentre kan det næppe forventes, at der kan etableres et velfungerende 
sekretariat med færre end to fastansatte - og en byplansmedarbejder i den pe-
riode bydelsplanen udarbejdes. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Hesselberg 
Lokaludvalgsformand 
 


