
 

Indre By Lokaludvalg er nedsat af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget består af repræsentanter fra det lokale 

foreningsliv og de politiske partier i Borgerrepræsentationen. Det står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med 

Københavns Kommunes forvaltninger mellem københavnere i Indre By og Borgerrepræsentationen. 
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Med henvisning til Kultur- og Fritidsforvaltningens invitation af 21. december 2021 til 

lokaludvalgene om at deltage i udpegningen af medlemmer og suppleanter til 

Københavns Nattelivsudvalg og med henvisning til forvaltningens mails den 26. januar, 

8. februar og 10. februar 2022 med præciseringer, bl.a. om Borgerrepræsentationens 

beslutninger den 20. januar 2022 i sagen ”Nedsættelse af et partnerskab for natteliv som 

særligt udvalg”: 

 

 

Beboerpladserne i Nattelivsudvalget 

 

Indre By Lokaludvalg har besluttet at indstille nedenstående beboere i Middelalderbyen 

til beboerpladserne i Nattelivsudvalget i ikke-prioriteret orden, idet listen er i alfabetisk 

rækkefølge efter efternavnet: 

• Lotte Juul, Stræderne og Strøgets Beboerforening 

• Mie Steen Munch, Grønnegade Kvarterets Beboerforening 

• Kren Nielsen, Rundetårn-kvarters Beboerforening 

• Søren Rud, Nørre Kvarters Beboerforening. 

Alle fire har overfor Indre By Lokaludvalg udtrykt interesse for at blive medlem af 

Nattelivsudvalget og alle fire er kvalificeret til det. 

Indstillingen er et udtryk for, at nattelivet fylder meget i Indre By i almindelighed og i 

Middelalderbyen i særdeleshed. Indre By Lokaludvalg anerkender, at andre bydele i 

stigende grad oplever problemer med nattelivet, men generne fra nattelivet påvirker i 

alvorlig grad livskvaliteten for beboerne i nattelivsområderne i Middelalderbyen.  

 

Lokaludvalgenes plads i Nattelivsudvalget 

I sit møde den 18. januar 2022 udpegede Kredsen af Lokaludvalgsformænd mig til at 

repræsentere lokaludvalgene i Nattelivsudvalget. Østerbro Lokaludvalg udpeger min 

suppleant. 
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Blandt lokaludvalgene og beboerforeningerne i København har der været interesse for at 

deltage i eller følge Nattelivsudvalgets arbejde. Derfor har Kredsen af 

Lokaludvalgsformænd tiltrådt, at jeg nedsætter en baggrundsgruppe for 

beboerrepræsentanterne og for mig som lokaludvalgsrepræsentant i Nattelivsudvalget.  

Hver beboerforening og hvert lokaludvalg kan deltage i baggrundsgruppen med én 

repræsentant. Baggrundsgruppen holder møde om dagsordenspunkterne i 

Nattelivsudvalget. Mødet holdes så snart dagsordenen for et møde i Nattelivsudvalget er 

offentliggjort. Jeg beder om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen faciliterer 

baggrundsgruppen. Faciliteringen omfatter mødeindkaldelse, skrivning af referat samt at 

stille et mødelokale til rådighed for baggrundsgruppens møder.  

I den forbindelse beder jeg om hurtigst muligt at få de første datoer for udsendelse af 

dagsordenen for møderne i Nattelivsudvalget. 

 

Processen 

Både i Kredsen af Lokaludvalgsformænd og i Indre By Lokaludvalg samt i de 

beboerforeninger, jeg har talt med, undrer man sig over processen i forbindelse med 

udpegning af medlemmer til Nattelivsudvalget.  

Det, som jeg ser som en rodet proces, skyldes formentlig, at Kultur- og 

Fritidsforvaltningen tilsyneladende har forudsat, 

- at forvaltningens indstilling til Borgerrepræsentationen den 20. januar 2022 gik 

igennem uden ændringer. Det gjorde den ikke. 

 

- at lokaludvalgene har et samlet formelt forum, som kan træffe beslutninger på vegne 

af alle 12 lokaludvalg. Det har lokaludvalgene ikke. Kredsen af 

Lokaludvalgsformænd holder møde nogle gange om året, men har ingen formel 

beslutningskraft i forhold til de 12 lokaludvalg som helhed. Tværtimod har 

lokaludvalgene bl.a. til opgave at bringe lokale interesser og behov videre til 

Borgerrepræsentationen. 

 

- at lokaludvalgene og lokaludvalgsformændene er gearet til leve op til de svarfrister, 

som forvaltningen meldte ud i løbet af processen. Det er vi ikke. 

Lokaludvalgsmedlemmernes virke i lokaludvalgene er frivilligt arbejde, og mange 

har et arbejde ved siden af.  

At Kredsen af Lokaludvalgsformænd bistået af lokaludvalgenes sekretariater i første 

omgang accepterede vilkårene i Kultur- og Fritidsforvaltningens invitation af 21. 

december 2021 skulle ses som en imødekommenhed over for forvaltningen med hensyn 

til at få gang i arbejdet i Nattelivsudvalget.  
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De øvrige medlemmer af Nattelivsudvalget 

I invitationen af 21. december 2021 blev der stillet krav til lokaludvalgene om 

- at indstille lige mange kandidater af hvert køn 

- at indstille kandidaterne i prioriteret rækkefølge 

- at inddrage beboerforeninger i indstillingen af kandidater fra hele København. 

Jeg beder om at få oplyst, om Kultur- og Fritidsforvaltningen har stillet tilsvarende krav 

til de indstillingsberettigede organisationer indenfor restaurations- og nattelivserhvervet, 

unge-organisationerne, detailhandlen og kulturlivet. Fx om der blev stillet krav om, at de 

indstillingsberettigede organisationer skulle inddrage handelsstandsforeninger, 

kulturforeninger, musikforeninger, gymnasier osv. fra hele København. 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 

formand 

 

Kopi sendt til: 

- Kredsen af Lokaludvalgsformænd 

- Borgerrepræsentationens sekretariat 

- Lotte Juul, Stræderne og Strøgets Beboerforening 

- Mie Steen Munch, Grønnegade Kvarterets Beboerforening 

- Kren Nielsen, Rundetårn-kvarters Beboerforening 

- Søren Rud, Nørre Kvarters Beboerforening 
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