Borgerrepræsentationens Sekretariat, Afsnit 1 (2572)
Økonomiforvaltningen

Notat
Til Borgerrepræsentationen

Vedr. tekniske ændringsforslag til sagen om tilpasning
af lokaludvalg
Baggrund
Økonomiforvaltningen er i forbindelse med indarbejdelsen af gruppeformandskredsens ændringsforslag til sagen om tilpasning af lokaludvalg blevet opmærksom på, at der er tre fejl i bilag 6: ”Forslag
til ændringer i Regulativ for lokaludvalg og en fejl i bilag 7: ”Forslag
til ændringer i Kommissorium for lokaludvalg”.
Fire tekniske ændringsforslag
Det drejer sig om tekniske – ikke indholdsmæssige – ændringer, som
er nødvendige, så forslag til regulativ og kommissorium er i overensstemmelse med de forslag til tilpasninger af lokaludvalg, der foreligger fra gruppeformandskredsen.
Det drejer sig helt konkret om følgende tre ændringer til bilag 6
”Forslag til ændringer i Regulativ for lokaludvalg”:
Tekniske ændringsforslag vedr. rokeringer i lokaludvalg
• at der i kolonnen: ’Afsnit og paragraffer’ vedr. ændringer i § 4
skal stå, at det nuværende stk. 4 helt udgår, og at det dermed
ikke bliver nyt stk. 7, som det fremgår for nuværende.
•

at der i kolonnen: ’Afsnit og paragraffer’ vedr. ændringer i § 5
skal stå, at det nuværende stk. 6 helt udgår, og dermed ikke
bliver nyt stk. 7, som det fremgår for nuværende.

Begge rettelser til bilag 6 i hhv. § 4 og § 5 omhandler, at den nuværende bestemmelse om, at Borgerrepræsentationens skal godkende
rokeringssager for hhv. politiske repræsentanter og foreningsrepræsentanter i lokaludvalgene, skal udgå. Dette er i overensstemmelse med forslag til tilpasninger af lokaludvalg i sagens bilag 2.
Her fremgår det:
•

At rokeringer ikke længere skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Efter valget, er det foreningerne i bydelen, der
afgør om de vil beholde deres plads i lokaludvalget, udskifte
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deres repræsentant og nye foreninger kan skrive sig på suppleantlisten. Lokaludvalgssekretariaterne orienterer lokaludvalget om rokeringer, ind- og udtræden i lokaludvalgene.

Teknisk ændringsforslag vedr. interessegrupper
• at der i kolonnen: ’Afsnit og paragraffer’ vedr. ændringer i §
6, skal stå, at der tilføjes et nyt stk. 2, og at det nuværende stk.
2 og stk. 3 udgår af § 6.
Ovenstående rettelse omhandler, at det skal fremgå i kolonnen: ”Afsnit og paragraffer”, at der tilføjes et nyt stk. 2. Nyt stk. 2 er bestemmelsen om, at der ifm. valg til lokaludvalg bør sikres valg til repræsentanter inden for tre interessegrupper. Den indholdsmæssige beskrivelse af nyt stk. 2 fremgår, som det skal, af kolonnen: ”Forslag til
ændringer af Regulativ for lokaludvalg” i bilag 6, § 6.
Nyt stk. 2 er tilføjet som følge af gruppeformandskredsens vedtagelse af ændringsforslag nr. 6 på kredsens møde den 26. februar
2021.
Det drejer sig helt konkret om følgende ændring til bilag 7: ”Forslag
til ændringer i Kommissorium for lokaludvalg”:
Teknisk ændringsforslag vedr. markering af ny tekst
• at hele følgende afsnit under titlen: ”Udarbejdelse af forslag
til bydelsplan” markeres med rød: ”Forvaltningerne skal i
sagsforberedelsen til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedr. høringer, indsatser eller
politikker orientere om lokale visioner, temaer eller projekter
fra bydelsplanerne i det omfang de vedrører det pågældende sagsområde. Forvaltningerne skal løbende orientere
lokaludvalgene om sager, projekter, politikker, høringer der
vedrører eller kan få betydning for indsatsområderne i bydelsplanen.”
Ændringer og tilføjelser i bilag 7 er markeret med rødt. Hele ovenstående afsnit er en ny tilføjelse til kommissoriet, hvorfor de linjer,
der fremgår med sort skal markeres med rødt.
Samlet nyt Regulativ og Kommissorium i bilag 26 og 27
Økonomiforvaltningen har til Borgerrepræsentationens behandling
af sagen udarbejdet et samlet opdateret Regulativ for lokaludvalg og
Kommissorium for lokaludvalg for at overskueliggøre, hvordan det
samlede Regulativ og Kommissorium vil se ud, såfremt alle de foreslåede ændringer vedtages.

