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NYT BYDELSPLANKONCEPT - HØRINGSSVAR
I kommissorium for lokaludvalgene fremgår det, at Økonomiudvalget i et
tæt samarbejde med de enkelte lokaludvalg skal udarbejde et forslag til bydelsplan i hver bydel.
På baggrund af evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 blev det med
budgetaftalen for 2011 vedtaget, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og miljøforvaltningen i dialog med lokaludvalgene skulle udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen,
herunder de årlige handlingsplaner og kommuneplanen.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har modtaget det nye koncept for bydelsplanlægningen til høring.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg lægger stor vægt på at styrke dialogen mellem
lokaludvalget, forvaltningen og politikerne i Borgerrepræsentationen. Endvidere
lægger lokaludvalget stor vægt på at lokaludvalget kan understøtte, synliggøre
og fremme de synspunkter og udfordringer som borgerne i bydelen finder, er
vigtige at få taget fat på og finde løsninger for. Derudover finder udvalget, at det
er vigtigt at få mobiliseret og engageret de mange ressourcer og den viden, der
lokalt findes og som kan bruges i et fælles arbejde for at skabe et godt hverdagsliv, et sundt og bæredygtigt miljø og trygge udviklingsmuligheder for alle i bydelen. Mobiliseringen og engageringen af de mange ressourcepersoner og frivillige er forudsætningen for en fortsat udvikling af lokaludvalgets arbejde.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder, at forslaget til et nyt koncept for bydelsplanlægningen rummer rigtig mange gode forslag til organisering, tidsplan, pro-

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.

cesser, rollefordeling etc. Vi kunne dog ønske os følgende tilføjelser til konceptet for at styrke ovenstående betragtninger om dialog og mobilisering/engagering af ressourcepersoner:
1.

At der i processen bliver indlagt et møde eller seminar, hvor repræsentanter for de enkelte bydele får lejlighed til at fremlægge og drøfte deres
bydelsplan med politikerne i Borgerrepræsentationen. Det er ikke kun
lokaludvalgene, der skal tilpasse sig kommuneplanen. Lokaludvalgene
skal også have mulighed for at påvirke kommuneplanen og politikernes
forståelse af hvad der rører sig blandt de mange aktive borgere i bydelene.

2.

At der i skabelonen for bydelsplanen gives mulighed for, at lokaludvalgene kan tilføje et 4. selvvalgt tema. De nuværende 3 temaer er udmærkede, men kan være snærende for den kreativitet og de prioriteringer
som de enkelte bydele selv vægter. Et selvvalgt tema kan fremme den
sprælskhed, iderigdom, viden og engagement som lokaludvalgene rummer og bidrage til at profilere lokaludvalgene.

3.

At kravet skærpes til forvaltningerne om en mere konkret tilbagemelding til lokaludvalgene om hvorvidt og hvor bydelsplanprojekterne passer ind i kommunens overordnede politikker og de prioriteringer, som
forvaltningerne i øvrigt har.
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