
BORGERREPRÆSENTATIONEN

41.  Medlemsforslag om styrket inddragelse af Københavns Kommunes politiske
repræsentanter i selskaber (2020-0138987)

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med evt. inddragelse af øvrige
relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om mulighederne for en
styrket inddragelse af Københavns Kommunes politiske repræsentanter i de selskaber,
Københavns Kommune er medejere af. Der ønskes dels beskrevet muligheder for en styrket
inddragelse af bestyrelsen i selskaberne, og dels beskrevet muligheder for styrket inddragelse i
form af orienteringer til Borgerrepræsentationen om væsentlige beslutninger.

(Stillet af Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet
og løsgænger Niko Grünfeld)

Motivering

Københavns Kommune er medejer af en række store selskaber, herunder bl.a. HOFOR,
Metroselskabet, By & Havn, Movia og Amager Ressourcecenter. Selskaberne har stor indflydelse på
Københavns udvikling, og det er derfor vigtigt at sikre, at der er de rette procedurer for inddragelse af
de politiske repræsentanter for København i de beslutninger, der træffes i selskaberne.

Det sker af og til, at der træffes beslutninger i selskaberne, som er i modstrid med prioriteringerne
hos et politisk flertal i Borgerrepræsentationen. Aktuelt har HOFOR ønsket at udlede mekanisk renset
spildevand i Øresund uden at Københavns Kommunes repræsentanter i HOFOR’s bestyrelse eller
andre medlemmer af Borgerrepræsentationen har været inddraget. Tidligere beslutninger som By og
Havns forlængelse af lejemålet for Oiltanking Copenhagen på Prøvestenen og HOFOR’s afbrænding
af træflis fra Brasilien er andre eksempler.

På den baggrund ønsker forslagsstillerne at få Økonomiforvaltningen til at udarbejde forslag til,
hvordan man kan sikre en bedre inddragelse af det politiske niveau i den type af sager, både hvad
angår Københavns Kommunes repræsentanter i selskaberne og Borgerrepræsentationen bredt.

 

Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2020

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.



 

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning, som Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti valgte at tilslutte sig:

”Partierne støtter, at der skabes mest mulig åbenhed om de beslutninger, der træffes i de af
Københavns Kommune ejede selskaber. Selskaberne spiller hver især en stor rolle for udviklingen i
København på deres virkefelter. Et naturligt sted at starte vil være den revision af ejerstrategierne for
selskaberne, der er planlagt forelagt til politisk behandling i Borgerrepræsentationen 17. september
2020.”


