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Høringssvar vedr. udkast til nyt regulativ for lokaludvalg
Kgs Enghave Lokaludvalg hilser revideringen af regulativet
velkommen. Vi har dog nogle kommentarer til et par af paragrafferne.
Vedrørende §2
Der er ét lokaludvalg i hver bydel i Københavns Kommune. Kgs.
Enghave opfatter sig selv som en bydel og vil påpege, at vi forsat
ønsker eget lokaludvalg. Vi vil endnu en gang påpege det urimelige i
at skulle dele sekretariatsbetjening med Vesterbro Lokaludvalg. Det
giver ringere resultater og meget få kræfter til borgerinddragelse.
Samtidig har det gjort, at vi måtte konvertere puljemidler til løn blot
for at efterkomme de helt basale driftsopgaver.
Vedrørende §3
Det er med glæde, at det er lykkes at sikre, at det er muligt for
lokaludvalgsmedlemmer at vikariere for BR-medlemmer i op til en
måned samtidig med deres deltage i lokaludvalget.
Vedrørende §5
Lokaludvalget mener ikke, at det er en god ide, at de medlemmer af
lokaludvalgene, der indstilles af foreninger skal have bopæl i
Københavns Kommune. Foreningerne skal have virke og hjemsted i
kommunen. Men hvis der også stilles krav til, at det enkelte medlem
skal have bopæl i kommunen, vil lokaludvalgene herved miste gode
energiske kræfter, f.eks. fra medlemmer der er indstillet af
Sagsnr.
sportsforeninger, som virker og gerne vil gøre en positiv forskel i
Fejl! Betegnelsen for
bydelen. Så vidt Lokaludvalget kan se, er der også særlige udvalg i
dokumentegenskaben er
Københavns Kommune, der består af medlemmer med bopæl uden for
ukendt.
Københavns Kommune, og som behandler ansøgninger om
støttemidler i lighed med lokaludvalgene.
Dokumentnr.
Fejl! Betegnelsen for
dokumentegenskaben er
Med venlig hilsen
ukendt.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

