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Københavns Kommune
Att. Anne Christine Brøndum
acb@okf.kk.dk

Dato: 6. juni 2007

2. Statsforvaltningen Hovedstaden Kontor: Kommunaljuridisk kt.
hovedstadenstatsforvatning.dk J.nr.: 2005-2070/101-4

Sagsbeh.: LVI
Fu-navn: lokaludvalg/godkendelse III

Københavns Kommune har ved e-post af 24. april 2007 med bilag anmodet Indenrigs
og Sundhedsministeriet om i henhold til § 65 d, stk. 4, i den kommunale styrelseslov at
godkende regulativer for lokaludvalgene i bydelene/områderne Valby, Østerbro, Vanlø
se, Bispebjerg, Vesterbro, Kongens Enghave, Amager øst, Amager Vest, Indre By,
Christianshavn, Brønshøj Husum og Nørrebro. Københavns Kommune har oplyst, at
regulativerne er godkendt af Borgerrepræsentationen den 19. april 2007.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet, idet det bemærkes, at neden
stående ændringer af lokaludvalgsregulativerne er afstemt med Københavns Kommu
ne, udtale følgende:

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender regulativet for Valby Lokaludvalg un
der forudsætning af,

at henvisningen i regulativets § 6, stk. 1, til “stk. 2-4” ændres til “stk. 2-3”, og

at bilag 1 til regulativet formuleres som følger:

“Bilag 1
Forslag til fordelingsliste for repræsentantskabets indstilling af medlemmer til lokalud

valget, jf. regulativets § 6, stk. 2.

2 repræsentanter fra frivillige organisationer, som laver frivilligt socialt arbejde.
2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på skoleområdet.
2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på idrætsområdet.
2 repræsentanter fra ældrerådene/brugçrbestyrelser på ældreområdet.
2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet.
2 repræsentanter fra brugerbestyrelse i fritids- og ungdomsklubber.
2 repræsentanter fra de almene boligforeninger i bydelen.
2 repræsentanter fra grundejerforeninger i bydelen.
2 repræsentanter fra den lokale handelsstandsforening.
2 repræsentanter fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger.
Hver organisation, bestyrelse, forening m.v. indstiller samtidig en 1. og en 2. suppleant
for hvert af de indstillede medlemmer.”
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2. Videre godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriet regulativorne for Østerbro,

Amager øst, Amager Vest, Brønshøj Husum og Nøobic.i I.okliidvkj under forudsæt

ning af,

at regulativerne og regulativernes bilag 1 ændres som angivet under pkt. 1 og

at regulativerne i øvrigt — bortset fra regulativernes § 2, der fastsætter lokaludvalgenes

geografiske afgrænsning — er i overensstemmelse med regulativet for Valby Lokalud

valg.

3. Videre godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriet regulativerne for Vanløse og

Bispebjerg Lokaludvalg under forudsætning af,

at regulativerne og regulativernes bilag 1 ændres som angivet under pkt. 1,

at regulativernes § 3, stk. 3, formuleres som følger:

“Stk. 3. Lokaludvalgets funktionsperiode er den kommunale valgperiode. Det

lokaludvalg, som Borgerrepræsentationen har valgt inden dette regulativs ikraft

træden, fungerer indtil den 31. december 2009.”, og

at regulativerne i øvrigt — bortset fra regulativernes § 2, der fastsætter lokaludvalgenes

geografiske afgrænsning — er i overensstemmelse med regulativet for Valby Lokalud

valg.

4. Videre godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriet regulativet for Christianshavn

Lokaludvalg under forudsætning af,

at regulativet og regulativets bilag 1 ændres som angivet under pkt. 1,

at regulativets § 2 formuleres som følger:
“ 2. Christianshavn Lokaludvalg skal fungere i Christianshavns-området.

Stk. 2. Christianshavns-området er afgrænset som den del at Indre By Bydel, der i

henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling, udgør rode-

nummer 36 — 45 (se vedlagte kortbilag).”, og

at regulativet i øvrigt er i overensstemmelse med regulativet for Valby Lokaludvalg.

5. Videre godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriet regulativet for Indre By Lokal-

udvalg under forudsætning at,

at regulativet og regulativets bilag i ændres som angivet under pkt. 1,

at regulativets § 2 formuleres som følger:

“ 2. Indre By Lokaludvalg skal fungere i Indre By-området.

Stk. 2. Indre By-området er afgrænset som den del af Indre By Bydel, der i hen

hold til den at Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling udgør rode-

nummer 1-35, 46, 49-65 og 396 (se vedlagte kortbilag).”, og

t

at regulativet i øvrigt er i overensstemmelse med regulativet for Valby Lokaludvalg.
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6. Videre godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriet regulativet for Kongens Eng

have Lokaludvalg under forudsætning af,

at regulativet og regulativets bilag i ændres som angivet under pkt. 1

at regulativets § 2 formuleres som følger:
“ 2. Kongens Enghave Lokaludvalg skal fungere i Kongens Enghave-omrdet.

Stk. 2. Kongens Enghave-området er afgrænset som den del af Vester

bro/Kongens Enghave bydel, der i henhold til den af Borgerrepræsentationen

vedtagne bydelsinddeling udgør rodenummer 193 — 202 og 205 - 206 (se ved

lagte kortbilag).”,

at regulativets § 3, stk. 3, formuleres som følger:

“Stk. 3. Lokaludvalgets funktionsperiode er den kommunale vaigperiode. Det

lokaludvalg, som Borgerrepræsentationen har valgt inden dette regulativs ikraft

træden, fungerer indtil den 31. december 2009.”, og

at regulativet i øvrigt er i overensstemmelse med regulativet for Valby Lokaludvalg.

7. Videre godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriet regulativet for Vesterbro Lokal-

udvalg under forudsætning af,

at regulativet og regulativets bilag 1 ændres som angivet under pkt. 1,

at regulativets § 2 formuleres som følger:
“ 2. Vesterbro Lokaludvalg skal fungere i Vesterbro-området.

Stk. 2. Vesterbro-området er afgrænset som den del af Vesterbro/Kongens

Enghave bydel, som i henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne by

deisinddeling udgør rodenummer 47 - 48, 165 -192 og 203 (se vedlagte kortbi

lag).”,

at regulativets § 3, stk. 3, formuleres som følger:

“Stk. 3. Lokaludvalgets funktionsperiode er den kommunale valgperiode. Det

lokaludvalg, som Borgerrepræsentationen har valgt inden dette regulativs ikraft

træden, fungerer indtil den 31. december 2009.”, og

at regulativet i øvrigt er i overensstemmelse med regulativet for Valby Lokaludvalg.

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i tilknytning til godkendelserne bemærke, at

vedtagelsen af ët lokaludvalgsregulativ kræver to behandlinger i Borgerrepræsentatio

nen, jf. den kommunale styrelseslovs § 65 d, stk. 4, jf. § 2, stk. 2. lndenrigs- og Sund

hedsministeriets vilkår for godkendelsen af regulativerne har karakter af tekniske æn

dringer, der ikke er til hinder for, at regulativerne vedtages endeligt af Borgerrepræsen

tationen uden fornyet førstegangsvedtagelse.

Ministeriet skal endvidere bemærke, at bekendtgørelse om regulativet skal indrykkes i

den lokale presse efter Borgerrepræsentationens bestemmelse. Bekendtgørelse skal

ske 2 gange med mindst 6 dages mellemrum. Regulativet skal være tilgængeligt for

kommunens beboere, jf. den kommunale styrelseslovs § 65 d, stk. 4.
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Såfremt Københavns Borgerrepræsentation beslutter at vedtage lokaludvalgsregulati
verne, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmode Borgerrepræsentationen om at
sende kopi af de vedtagne lokaludvalgsregulativer til Statsforvaltningen Hovedstaden,
der varetager tilsynet med Københavns Kommune, jf. § 47, stk. i, i den kommunale
styrelseslov, og som endvidere vil skulle varetage tilsynet med lokaludvalgene, jf. den
kommunale styrelseslovs § 65 d, stk. 6, jf. § 47.

Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Med venlig hilsen

Lise Brandi-Hansen

2. not
Hvilket herved meddeles til orientering.


