
                                                       
  

Bilag 6            
   
Forslag til ændringer i Regulativ for lokaludvalg 
I nedenstående skema er en oversigt over de afsnit med paragrafer, hvor der er foretaget ændringer i Regulativ for lokaludvalg. Ændrin-

gerne er foretaget i overensstemmelse med forvaltningens anbefalinger til tilpasninger af lokaludvalg. I kolonnen: ’Regulativ for lokalud-

valg’ fremgår den eksisterende tekst i det nuværende regulativ, mens forvaltningens ændringer eller tilføjelser kan ses med rødt i kolonnen: 

’Forslag til ændringer i Regulativ for lokaludvalg’. Bemærk, at en ændring også kan være slettet tekst, som kun ses ved at sammenligne 

beskrivelserne i de to kolonner. Gruppeformandskredsens beslutninger fra dets møde 26. februar 2021 er indarbejdet med blå rettelses-

markeringer. 

 

De paragrafer og stykker i Regulativ for lokaludvalg, der ikke er foretaget ændringer i, fremgår ikke af skemaet. 

 

 

 

Sammenstilling af forslag til justeret regulativ med Regulativ for lokaludvalg i dag  

 

 

Afsnit og paragraf 

 

 

Regulativ for lokaludvalg 

 

Forslag til ændringer i Regulativ for lokaludvalg 

Opgaver til selvstændig 

varetagelse § 1 

(Ændring af stk. 1) 

I henhold til § 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes 

styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation 

følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige vareta-

gelse:  

 

Udmøntning af årlige puljemidler til tværgående, bydels-

relaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende 

aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.  

I henhold til § 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes 

styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation 

følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige vareta-

gelse: 

 

I overensstemmelse med ’Formål for Lokaludvalg’, som 
fastlagt i Kommissorium for Lokaludvalg, at udmønte år-

lige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der 

Borgerrepræsentationens Sekretariat 

Økonomiforvaltningen 
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Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lo-

kaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tilde-

ling af puljemidler. 

gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokalud-

valgenes bydelsplaner.  

Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lo-

kaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tilde-

ling af puljemidler. 

Sammensætning m.v. af 

lokaludvalget § 3  

(Ændring af stk. 1. Nyt 

stk. 2 og 3. Eksisterende 

stk. 2 og stk. 3 bliver hhv. 

nyt stk. 4 og stk. 5.) 

Til hvert Lokaludvalg vælges efter reglerne i §§ 4-6 efter 

hvert kommunalvalg 23 medlemmer.  

For hvert medlem vælges på samme måde en 1. og en 2. 

suppleant.  

Til hvert Lokaludvalg vælges efter reglerne i §§ 4-6 efter 

hvert kommunalvalg 23 medlemmer. 

 

 

For hver partilisterepræsentant vælges en 1. og 2. supple-

ant. Der vælges for hver af de interessegrupper, som er 

nævnt i § 6, stk. 2, én samlet suppleantliste for hvert lokal-

udvalg én samlet suppleantliste for foreningsrepræsen-

tanterne. Antallet af suppleanter afhænger af antallet af 

opstillingsberettigede foreninger. Hvis der f.eks. er 14 for-

eningspladser og 34 foreninger, der stiller op, vælges 14 

medlemmer og 20 suppleanter, i det omfang de opstil-

lede kandidater ønsker at være suppleanter. Antallet af 

stemmer afgør suppleanternes rækkefølge. 

 

Stk. 2 Der er ingen begrænsning på antallet af supplean-

ter. Alle bydelens foreninger kan løbende i valgperioden 

lade sig opskrive på en af interessegruppernes suppleant-

listen, såfremt de opfylder betingelserne i § 5, stk. 2. Dog 

således, at hver forening kun må have en repræsentant i 

lokaludvalget. Suppleanterne modtager deres plads i den 

rækkefølge foreningerne anmoder herom til lokalud-

valgssekretariaterne. 
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Stk. 3. Valgbarhedsalderen for medlemmer og supplean-

ter af lokaludvalg fastsættes til 16 år. 

Politisk udpegede lokal-

udvalgsmedlemmer og 

suppleanter § 4 

(Nyt stk. 2, stk. 3 og stk. 

4. Eksisterende stk. 2, stk. 

3 og stk. 4 bliver hhv. stk. 

5, stk. 6 og stk. 7) 

 Stk. 2 Hvis kandidatlisten ikke udpeger et medlem til et lo-

kaludvalg, og pladsen står ledig i mere end seks måneder 

overgår pladsen til en foreningsrepræsentant således, at. 

den suppleant som fik flest stemmer ved det digitale valg 

afholdt efter regulativets § 6 overtager den ledige plads i 

lokaludvalget. 

 

Stk. 3 Hvis et medlem eller en suppleant ikke længere re-

præsenterer en kandidatliste, udpeger kandidatlisten et 

nyt medlem eller en ny suppleant til at repræsentere kan-

didatlisten i lokaludvalget. 

 

Stk. 4. Hvis et medlem af et lokaludvalg udebliver tre på 

hinanden følgende møder uden afbud, betragtes ved-

kommende som udtrådt af lokaludvalget og der udpeges 

et nyt medlem i overensstemmelse med stk. 6.  

Lokaludvalgsmedlem-

mer og suppleanter fra 

foreninger m.v. § 5. 

(Ændring af stk. 1 og stk. 

4. Nyt stk. 5 og stk. 6. Ek-

sisterende stk. 5  udgår. 

Eksisterende stk. 6 bliver 

stk. 7) 

 

Borgerrepræsentationen udpeger efter indstilling i over-

ensstemmelse med § 6 så mange medlemmer af hvert lo-

kaludvalg samt en 1. og en 2. suppleant for hvert medlem, 

at det samlede medlemstal for lokaludvalget bliver 23. Så-

fremt en interessegruppe indstiller færre repræsentanter 

til valg som medlemmer og 1. og 2. suppleanter, end den 

i § 6, stk. 2, nævnte fordelingsliste angiver, udpeger Bor-

gerrepræsentationen uden indstilling de overskydende 

medlemmer og suppleanter. 

 

Borgerrepræsentationen udpeger efter indstilling i over-

ensstemmelse med § 6 så mange medlemmer af hvert lo-

kaludvalg, så det samlede medlemstal for lokaludvalget 

bliver 23, samt for hver interessegruppe én samlet sup-

pleantliste  for hvert lokaludvalg i overensstemmelse med 

§ 3 stk. 1 og § 6. 
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Stk. 4. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af lokal-

udvalget, indtræder 1. suppleanten for medlemmet, så-

fremt vedkommende fortsat opfylder betingelserne i stk. 

2. Hvis 1. suppleanten ikke fortsat opfylder betingelserne i 

stk. 2, indtræder 2. suppleanten, såfremt vedkommende 

fortsat opfylder betingelserne i stk. 2. Ledigblevne plad-

ser som 1. suppleant indtages af 2. suppleanten.  

 

 

 

 

 

 

Stk. 5. Opstår der i løbet af valgperioden en ledig plads 

som 2. suppleant, indstiller den interessegruppe, der ef-

ter den i § 6, stk. 2, nævnte fordelingsliste er berettiget til 

den ledige plads, en ny repræsentant til Borgerrepræsen-

tationen. Såfremt interessegruppen ikke indstiller en re-

præsentant, besættes pladsen efter reglen i stk. 1, 2.pkt.  

 

Opstår der ledige pladser som medlemmer og 1. supple-

anter, der ikke kan besættes efter reglen i stk. 4, besættes 

disse pladser efter reglerne i 1. og 2. pkt. 

Stk. 4. Udtræder et medlem eller en suppleant i valgperi-

odens løb af lokaludvalget, udpeger foreningen et nyt 

medlem eller en ny suppleant, såfremt vedkommende 

fortsat opfylder betingelserne i stk. 2. Såfremt foreningen 

ikke ønsker at udpege et nyt medlem eller en ny supple-

ant, indtræder 1. suppleanten fra suppleantlisten for den 

interessegruppe foreningen repræsenterersuppleantli-

sten, såfremt vedkommende fortsat opfylder betingel-

serne i stk. 2. Hvis 1. suppleanten ikke fortsat opfylder be-

tingelserne i stk. 2, indtræder 2. suppleanten, såfremt 

vedkommende fortsat opfylder betingelserne i stk. 2. og 

så fremdeles. Ledigblevne suppleantpladser indtages af 

suppleanter fra interessegruppens suppleantlisten i den 

rækkefølge de fremgår af listen.  

 

Stk. 5. Hvis et medlem eller en suppleant ikke længere re-

præsenterer en forening, udpeger foreningen et nyt 

medlem eller en ny suppleant til at repræsentere forenin-

gen i lokaludvalget. 

 

Stk. 6. Hvis et medlem af et lokaludvalg udebliver tre på 

hinanden følgende møder uden afbud, betragtes ved-

kommende som udtrådt af lokaludvalget og der udpeges 

et nyt medlem i overensstemmelse med stk. 4.  

§ 6  

(Tilføjelse af titel til § 6 

og ændring af stk. 1. Stk. 

2 og stk. 3 udgår) 

 

Efter hvert kommunalvalg indbyder Københavns Kom-

mune lokale foreninger, frivillige organisationer, bruger-

bestyrelser på skole-, idræts-, ældre og daginstitutions-

området eller lignende, som forestår eller deltager i lokale 

aktiviteter i hvert lokaludvalgs bydel og område, jf. § 2, til 

Afholdelse af digitalt valg til lokaludvalgene 

Efter hvert kommunalvalg indbyder Københavns Kom-

mune lokale foreninger, frivillige organisationer, bruger-

bestyrelser på skole-, idræts-, ældre og daginstitutions-

området eller lignende, som forestår eller deltager i lokale 

aktiviteter i hvert lokaludvalgs bydel og område, jf. § 2, til 
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at deltage med hver én repræsentant i et opstillingsmøde, 

hvor der efter reglerne i stk. 2 – 3 vedtages en fordelings-

liste og indstilles medlemmer og suppleanter til lokalud-

valgene.  

 

Stk. 2. På mødet behandles et forslag til fordelingsliste 

udarbejdet af det afgående lokaludvalg. Forslaget til for-

delingsliste skal angive, hvilke interessegrupper, der skal 

være repræsenteret i lokaludvalget, og hvor mange ind-

stillinger til valg som medlemmer og 1. og 2. suppleanter, 

hver interessegruppe skal foretage. Såfremt der ikke fore-

ligger et udkast til fordelingsliste udarbejdet af det afgå-

ende lokaludvalg, behandles det i bilag 2 indeholdt for-

slag til fordelingsliste. På mødet stemmes om ændrings-

forslag til forslaget til fordelingsliste.  

 

Stk. 3. Den enkelte interessegruppe indstiller det antal 

medlemmer til bydelens eller områdets lokaludvalg, som 

den således vedtagne fordelingsliste angiver, samt en 1. 

og en 2. suppleant for hvert medlem. Medlemmerne og 

suppleanterne skal opfylde valgbetingelserne jf. § 5, stk. 

2. 

at deltage med hver én repræsentant i et digitalt afholdt 

valg, hvor der indstilles medlemmer og suppleanter til lo-

kaludvalgene. Medlemmerne og suppleanterne skal op-

fylde valgbetingelserne jf. § 5, stk. 2. 

 

Stk. 2. Der bør sikres valg til et antal repræsentanter fra 

følgende 3 interessegrupper: 

 

- Børn, unge, idræt, kultur, fritid 

- Ældre, sundhed, social og integrationsområdet 

- Bolig, miljø og erhverv 
 

Valg af formand og 

næstformand § 7 

(Nyt stk. 3. Eksisterende 

stk. 3 og stk. 4 bliver hhv. 

stk. 4 og stk. 5) 

 

--- Stk. 3. Lokaludvalgets formandskab skal have folkeregi-

steradresse i den bydel og det område, hvor lokaludvalget 

er placeret. 
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Inhabilitet § 16 

(Ændring af stk. 3) 

Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for 

inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i lokaludval-

gets møde, indkalder formanden det pågældende med-

lems 1. suppleant til at deltage i sagens behandling. Så-

fremt 1. suppleanten er forhindret i at deltage, indkalder 

formanden 2. suppleanten. 

Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for 

inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i lokaludval-

gets møde, indkalder lokaludvalgssekretariatet en supple-

ant. For en partilisterepræsentant indkalder lokaludvalgs-

sekretariatet det pågældende medlems 1. suppleant til at 

deltage i sagens behandling. Såfremt 1. suppleanten er 

forhindret i at deltage, indkalder lokaludvalgssekretariatet 

2. suppleanten. For foreningsrepræsentanterne indkalder 

lokaludvalgssekretariatet 1. suppleanten fra suppleantli-

sten for den interessegruppe foreningen repræsenterer. 

Hvis 1. suppleanten er forhindret i at deltage, indkalder lo-

kaludvalgssekretariatet 2. suppleanten og så fremdeles.   

Indkaldelse af supplean-

ter § 17 

(Ændring af stk. 1) 

Når et medlem på grund af sin helbredstilstand, gravidi-

tet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt 

hverv, forretninger eller lignende er forhindret i at deltage 

i et eller flere møder i lokaludvalget, meddeler vedkom-

mende dette til formanden snarest muligt efter modta-

gelsen af indkaldelsen til det pågældende møde. Herefter 

kan formanden indkalde det pågældende medlems 1. 

suppleant til at deltage i mødet. Såfremt 1. suppleanten er 

forhindret i at deltage, indkalder formanden 2. supplean-

ten. 

Når et medlem er forhindret i at deltage i et eller flere mø-

der i lokaludvalget, meddeler vedkommende dette til lo-

kaludvalgssekretariatet snarest muligt efter modtagelsen 

af indkaldelsen til det pågældende møde. For partilistere-

præsentanter indkalder lokaludvalgssekretariatet det på-

gældende medlems 1. suppleant til at deltage i mødet. Så-

fremt 1. suppleanten er forhindret i at deltage, indkalder 

lokaludvalgssekretariatet 2. suppleanten. For forenings-

repræsentanterne indkalder lokaludvalgssekretariatet 1. 

suppleanten fra suppleantlisten for den interessegruppe 

foreningen repræsenterer.  Hvis 1. suppleanten er forhin-

dret i at deltage, indkalder lokaludvalgssekretariatet 2. 

suppleanten og så fremdeles.   

 

 


