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Høringssvar vedr. strategi for omverdensinddragelse om
klimatilpasning
Det fremsendte udkast til inddragelsesstrategi er blevet gennemgået af
Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som finder de beskrevne scenarier for
et tættere samarbejde meget vigtige.
Vores erfaringer er, at vi via Lokaludvalget og de tætte bånd til lokale
foreninger og borgere er utroligt gode til at se den overordnede
koordinering mellem bydelens projekter og de lokale forventninger til
udviklingen i lokalområdet.
Lokaludvalget har allerede gennem længere tid opsamlet ønsker og
erfaringer til klimatilpasningsløsninger for vores bydel BrønshøjHusum, det er lige fra nedsivningsanlæg på private fællesveje til større
forsinkelses- og afvandingsprojekter.
Årshjul
Som det er beskrevet her vil man indarbejde en fast rutine til
udveksling af information og inddragelse af lokaludvalgene i
forbindelse med udarbejdelse af forvaltningens forslag til
projektparker. Det er vores ønske, at man allerede tidligt i
planlægningsfasen giver information til Lokalvalget om, hvilke
projektpakker, man er i gang med at udarbejde. Dette kunne ske ved
nogle faste informationsmøder et par gange om året. Vi ser det som en
nødvendighed, at inddragelsen sker som beskrevet under Årshjul.
Indkredsning af omverdensinddragelsen
Som det er beskrevet her, skal der ske en kvalificering af den
borgerinddragelse, som skal finde sted når projektpakkerne er
vedtaget under budgetaftalen. Lokaludvalget ser gerne en tidlig
inddragelse i processen med at udpege, hvem der skal inddrages og
hvordan, når de enkelte projekter er udpeget. Det er meget
projektafhængigt i hvilket omfang, der skal ske en
omverdensinddragelse, så en vurdering er, at jo tidligere TMF
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Brønshøj-Husum 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.

bidrager med et højt informations- og vidensniveau i
undersøgelsesfasen samt for de endeligt vedtagne projekter, des bedre
vil det være.
Aktører med en særlig rolle og Ansvar for inddragelsen
Det er Lokaludvalgets opfattelse, at der ved større projekters
gennemførsel typisk vil blive nedsat en følgegruppe med deltagelse af
de relevante deltagere. Det må være TMF, der bærer ansvaret for den
omverdensinddragelse, som skal finde sted. Man kan selvfølgelig
lægge opgaven ud til Lokaludvalget eller til andre projektinddragede,
men alt efter omfang af inddragelsen, vil der også skulle stilles nogle
økonomiske midler til rådighed for gennemførslen.
Specifikation for omverdensinddragelsen
Lokaludvalget anser det for vigtigt at få beskrevet de specifikke
rammer for de ting, der er genstand for inddragelsen. Med et passende
højt informationsforløb, startende med det beskrevne Årshjul og fulgt
op af sagsbehandlingen af de enkelte projekter, vil denne fastlåsning
af rammerne være en naturlig ting.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ser frem til et konstruktivt samarbejde
med TMF om implementering af de mange klimatilpasningsløsninger.
En oplistning af de projekter, der indgår i 2016 budget
forhandlingerne, kunne være en startinformation.
Med venlig hilsen

Erik Fisker
Formand
Freddy Ingvorsen
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Side 2 af 2

