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Notat vedr. puljemidlernes anvendelsesområde

14. december 2020

Dette notat er en redegørelse for, hvordan puljemidlernes anvendelsesområde kan udvides. Formålet er at tilvejebringe bedre muligheder for, at puljemidlerne kan bruges til at engagere en bredere kreds
af københavnerne om en bredere palet af både aktiviteter og materiel
i realiseringen af lokaludvalgenes bydelsplaner og udviklingen af bydelene generelt.
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Puljemidler som tilskud til ansøgere
For at give lokaludvalgene videst mulige rammer for tildeling af støtte
til en bredere palet af ønsker fra bydelen, forslår Økonomiforvaltningen, at lokaludvalgenes puljemidler skal kunne bevilliges til alt fra aktiviteter til udstyr, materiel og løsøre. I dag kan lokaludvalgene kun
give tilskud til dialog- og netværksskabende aktiviteter.
Der er hjemmel til, inden for kommunalfuldmagtens rammer, at imødekomme muligheden for også at bruge puljemidler på fysisk inventar, installationer, materiel, løsøre mm. Det er blot vigtigt, at lokaludvalgene, med hjælp fra sekretariaterne, sikrer sig, at støtten gives inden for disse rammer.
Erfaringer fra områdefornyelsen
Økonomiforvaltningen har indhentet erfaringer fra kommunens områdefornyelse, som har mulighed for at etablere mindre byrumsinventar og kulturinstallationer i dialog og samarbejde med lokale københavnere. Deres erfaringer er, at beslutninger omkring etablering
af inventar og installationer i byrummet er velegnede til dialog og
inddragelse af københavnere – det styrker det lokale engagement,
stimulerer kreative processer og skaber lokal forankring i bydelene.
Det forventes derfor, at en udvidelse af puljemidlernes anvendelsesområde til også at omfatte muligheden for at give tilskud til udstyr og
materiel, vil kunne understøtte lokaludvalgenes arbejde med at skabe
et bredt lokalt engagement ift. iværksættelse af initiativer for bydelen
og realiseringen af indsatsområder i bydelsplanen.
Ansøger er ansvarlig for tilladelser
Det er puljeansøgeren, som er ansvarlig for, at alle tilladelser mv. til
den ønskede installation el.lign. er indhentet. Sekretariatet kan
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hjælpe ansøgeren på rette vej ift. hvor og hvem der skal kontaktes i
relation til indhentning af tilladelser, men det er i sidste ende ansøgerens eget ansvar. Puljeansøgeren skal også tage stilling til den videre
drift, vedligehold og ejerskab.
Muligheden for en udvidet brug af puljemidler er indarbejdet i forslag til ændringer af hhv. regulativ og kommissorium for lokaludvalg,
som det fremgår af hhv. bilag 6 og 7.
Lokaludvalgenes egne projekter
Lokaludvalgene kan både anvende puljemidler til egne projekter og
til tilskud til ansøgere fra bydelen.
Det Økonomiforvaltningens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at åbne op for, at lokaludvalgene selv kan anvende puljemidler til at etablere og vedligeholde diverse installationer, materiel og
inventar. Det skyldes, at det vil medføre en uhensigtsmæssig administrativ proces, hvor der skal foretages en konkret vurdering fra sag til
sag ift. opfyldelse af juridiske og økonomiske betingelser, som vil
trække veksler på både lokaludvalgssekretariaterne, Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationen.
Nedenfor beskrives kort de problematikker, der vil kunne opstå, hvis
udvidelsen af puljemidlernes anvendelsesområde også omfattede
lokaludvalgets mulighed for at afsætte puljemidler til egne projekter.
En ændring af budgettet fra drift til anlæg
Det fremgår af Københavns Kommunes budget, at lokaludvalgenes
puljemidler er udlagt til drift. Det vil derfor kræve en ændring af bevillingen i budgettet, hvor der åbnes op for at lokaludvalgenes puljemidler kan anvendes til anlæg. Dette vil medføre en forhøjelse af
kommunens samlede anlægsramme, og overflytningen af midler fra
drift til anlæg i lokaludvalgene må derfor ikke medføre, at kommunens samlede anlægsramme overskrides.
Drift og vedligehold
Når der opsættes installationer og materiel i byrummet, skal der tages
stilling til ansvaret for drift og vedligehold. Hvad enten det pålægges
sekretariaterne eller lokaludvalgsmedlemmer at stå for drift og vedligehold, vil de rette kompetencer og ressourcer skulle være til stede
til denne opgave. Lokaludvalg består af frivillige medlemmer, som til
en hver tid kan træde ud af lokaludvalget, hvorfor et ansvar for drift
og vedligehold hurtigt kan ophøre.
En anden mulighed kunne være, at lokaludvalgene indgår en aftale
med den fagforvaltning, der normalt ville have ansvaret for drift og
vedligehold af den pågældende installation, materiel eller inventar. I
så fald ville lokaludvalget årligt skulle overføre puljemidler til den
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pågældende forvaltning og sikre at midlerne anvendes til den installation eller det inventar lokaludvalget har etableret. Der vil i så fald
skulle indgås en klar aftale mellem lokaludvalget og fagforvaltningen.
Jf. bevillingsreglerne kræver en omplacering af bevillinger mellem
udvalg eller forvaltninger en godkendelse af Borgerrepræsentationen, hvilket også vil gælde for lokaludvalgenes evt. overførsler. Hvis
en overflytning af midler anses som ukompliceret, kan omplaceringer inden for en bevilling dog foretages ved administrativ godkendelse.
Involvering af københavnere i prioritering af puljemidler
Lokaludvalgene er en væsentlig aktør i Københavns Kommune ift. løbende at eksperimentere med nye metoder til københavnerinddragelse, idet københavnerne er mest interesserede i at involvere sig i
beslutninger, der vedrører deres nære, lokale forhold.
Foruden muligheden for at kunne give tilskud til en bredere vifte af
lokale initiativer kan lokaludvalgene også eksperimentere med involvering af københavnere i prioriteringen af puljemidler. Det kan ske inden for en bred vifte af indsatsområder i bydelsplanerne og ift. udviklingen af bydelene generelt.
Nedenfor er opstillet en række eksempler på, hvordan lokaludvalgene, i samspil med sekretariaterne, kan eksperimentere med at involvere københavnerne i en prioritering af puljemidler til inspiration.
Øremærkning af puljemidler til et bestemt indsatsområde
En mulighed er, at lokaludvalget øremærker en sum af deres puljemidler til en bestemt indsats. Det kunne f.eks. være områder inden
for lokale grønne lommer, tryghed og kriminalitetsbekæmpelse eller
andre indsatsområder, som indgår i bydelsplanen, hvor lokaludvalget med fordel kan inddrage københavnernes holdninger til prioriteringen af puljemidler. Erfaringerne fra områdefornyelserne viser, at
en pulje til et bestemt formål kan få en bred kreds af københavnerne
til at engagere sig mere, i kortere eller længerevarende forløb.
Når lokaludvalget har valgt, hvad de ønsker at øremærke deres puljemidler til, inviteres københavnere til at deltage i processen, og der
dannes en tovholdergruppe. Det kunne f.eks. foregå i arbejdsgrupperne. Tovholdergruppen beslutter og designer spillereglerne og
tidsplanen. Københavnerne er med til at formulere og præsentere
deres idéer. Derefter afholdes en afstemningsdag, hvor københavnerne stemmer om de projekter, de mener er bedst for bydelen. Lokaludvalget går videre med den idé, der fik flest stemmer. De bedste
forslag bliver gennemgået på lige vilkår med puljeansøgninger, for at
sikre at de lever op til økonomiske og juridiske rammer.
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Det er vigtigt at være tydelig omkring, at det er en præmis for alle involverede københavnere, at den endelige beslutning ligger hos lokaludvalget. Københavnernes rolle vil være at anbefale beslutninger
overfor lokaludvalget. Lokaludvalget kan så vidt muligt lytte til københavnernes perspektiver og forslag, og gennemføre det bedste forslag.
Uddeling af en bydelspris
En anden model, hvor københavnerne kan inddrages i beslutningsprocesser omkring brugen af puljemidler, er et eksempel, som Amager Vest Lokaludvalg har gjort brug af. Hvert år uddeler Amager Vest
Lokaludvalg årets ’Skulderklap’ på baggrund af forslag fra københavnerne og foreninger i Amager Vest. Skulderklappet er en pris, der hylder netværk, fællesskab og god stemning i Amager Vest. Lokaludvalget fastsætter en præmiesum, f.eks. har vindere af prisen tidligere
modtaget 25.000 kr. Kandidaten kan både være en person, forening,
organisation eller en offentlig/privat virksomhed, der er baseret i
Amager Vest – og som har gjort en forskel i bydelen. I 2019 havde københavnerne i Amager Vest indsendt 11 nomineringer, som Lokaludvalget skulle vælge imellem.
En bydelspulje kan ligeledes tænkes i samspil med borgerpanelet,
hvor der er mulighed for at involvere en bred kreds af københavnere
i beslutningen.
Temapuljer
Lokaludvalgene kan også arbejde med involvering af københavnere i
prioritering af puljemidler til realisering af indsatser inden for et temaområde i bydelsplanerne. Lokaludvalget beslutter f.eks. tre forslag
til projekter, som kunne være relevante at arbejde med. Herefter inviteres københavnere med til at stemme om, hvilket af de tre projekter
lokaludvalget skal arbejde videre med. Københavnerne har ligeledes
mulighed for at komme med idéer og input til projekterne. En model
kunne også være at sende de forskellige forslag ud til borgerpanelet.
Lokaludvalget forpligtiger sig herefter til at arbejde videre med det
projekt, som har opnået flest stemmer.
Metoden er f.eks. brugt i Nørrebro Lokaludvalg ift. prioritering af to
forskellige byrumscenarier. Her havde Københavns Kommune i samarbejde med Danica Ejendomme bevilliget 6,9 mio. kr. til renovering
af bytorvet på Basargrunden. Lokaludvalget udarbejdede i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget og den lokale tegnestue Effekt to
forslag, som blev sendt ud via Facebook og lokaludvalgets borgerpanel. Samlet set var der 4.907 københavnere, som stemte på et af de
to forslag. Det forslag som modtog flest stemmer, er det forslag, som
kommunen går videre med.
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