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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Integrationspolitik 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg bakker op om de ambitiøse mål i 
udkast til integrationspolitik 2015-2018. Lokaludvalget er enigt i, at 
en vellykket integrationsindsats må prioritere, at flere skal i job og 
uddannelse, og at København skal være en åben og tryg by uden 
diskrimination. 
 
Lokaludvalget vil derfor nøje følge integrationsindsatsen med henblik 
på, at kommunens målsætninger også gennemføres i virkeligheden og 
at der også afsættes de fornødne midler i København.  
 
Særlige udfordringer i Brønshøj-Husum 
Beboersammensætning: Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder 
integrationsindsatsen særdeles vigtig under hensyn til, at Brønshøj-
Husum er den bydel i Københavns Kommune med procentuelt flest 
personer fra ikke vestlige lande. Lokaludvalget anbefaler, at der gøres 
en særlig indsats, for, at der sker en mere ligelig fordeling af 
ressourcestærke familier i København. Tilflytning af flere beboere 
med god uddannelse og økonomi kan gøre en væsentlig forskel for 
den sociale og kulturelle integration i Brønshøj-Husum.  
 
Lokaludvalget er opmærksom på, at de almene boligorganisationer, 
som der også findes en stor andel af i Brønshøj-Husum, har en særlig 
udfordring med en bedre fordeling af beboere.  
 
Sundhed: Regionens Sundhedsprofil 2013 viser, at flere bydele i 
København har særlig udtalte sundhedsudfordringer, såsom fysisk 
inaktivitet og dårligt selvvurderet helbred m.m. Også her har 
Brønshøj-Husum en stor udfordring. Lokaludvalget finder det 
ønskeligt og væsentligt, at personer fra ikke vestlige lande i højere 
grad benytter sig af de tilbud, der er i deres lokalområde, og at der 
gives en særlig støtte til de borgere, som har det største behov.     
 
 



 Side 2 af 2 

Infrastruktur: Etablering af en ny vejforbindelse i Tingbjerg for biler 
og kollektiv trafik koblet til byens netværk er afgørende for et mere 
strukturelt løft af Tingbjerg. Udover en styrkelse af mobiliteten til og 
fra Tingbjerg vil forbindelsen skabe øget tryghed og integration i 
området ved at åbne byområdet mere. 
 
Områdefornyelse og lokale indsatser 
Lokaludvalget viden og erfaring fra Brønshøj-Husum viser, at en 
Områdefornyelse er et effektivt værktøj til at skabe udvikling i de 
udsatte boligkvarterer. Lokaludvalget støtter derfor, at der igangsættes 
områdefornyelsesindsatser løbende i Københavns Kommune. 
Områdefornyelserne kan være det lokale sted, hvor der arbejdes 
samlet med  Københavns Kommunes syv udvalgsmålsætninger på 
integrationsområdet.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Erik Fisker 
Formand 
 Ernst Sørensen 
 Formand for Social- og Sundhedsudvalget 
 
  Freddy Ingvorsen 
  Formand for Byudvikingsudvalget 
 


	Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Integrationspolitik

