
LOKALUDVALGSMEDLEMMER
KURSER FOR

Sekretariaterne har sammensat et kursusforløb, som klæder dig på til at varetage af opgaven som medlem af et 
lokaludvalg og giver mulighed for erfaringsudvikling med medlemmer på tværs af byen. 
KURSUSPAKKEN  2018 BESTÅR  AF:
•	 To	’roadshows’,	som	kommer	rundt	til	alle	lokaludvalg	(puljeregler	og	miljøopgaven)	
•	 Et	kursus	for	alle	lokaludvalgsmedlemmer	og	BR-medlemmer	
•	 To	fælleskurser	for	alle	lokaludvalgsmedlemmer
Hertil	vil	det	være	muligt	at	lave	flere	kurser	om	andre	emner,	hvis	der	er	behov	for	det.	Det	kan	ske	i	de	
enkelte	lokaludvalg	eller	i	grupper	af	2-3	lokaludvalg	sammen.	Inden	hvert	af	de	annoncerede	kurser	vil	du	fra	dit	
lokaludvalgssekretariat modtage mere information om program, sted og tilmelding.

God	fornøjelse!
Lokaludvalgssekretariaterne

DET LOKALE MILJØARBEJDE  - HVAD BETYDER AGENDA 21 OG HVORDAN LØFTER VI DEN SÆRLIGE 
MILJØOPGAVE?
Tid: et lokaludvalgsmøde i perioden maj-august

Et	 team	af	BR-sekretariatets	medarbejdere	kommer	 rundt	med	et	 roadshow	og	giver	en	kort	 introduktion	 til	 lokaludvalgenes	miljøopgave.	
Oplæget	opridser	de	kommunale	mål	og	strategier	for	miljøarbejdet	og	giver	nogle	eksempler	på,	hvordan	der	rundt	omkring	i	byen	arbejdes	
med	det	lokale	miljø.	Indslaget	kan	bruges	af	de	enkelte	lokaludvalg	til	at	drøfte,	hvordan	man	lokalt	vil	løfte	miljøopgaven.

PULJEMIDLER - HVAD SKAL MAN VIDE NÅR MAN UDDELER KOMMUNALE MIDLER?
Tid: et lokaludvalgsmøde i perioden marts-maj

Et	team	af	BR-sekretariatets	medarbejdere	kommer	rundt	med	et	roadshow	og	giver	en	kort	introduktion	til	de	forvaltningsregler	man	skal	
kende. Hvad må lokaludvalgene støtte, hvad må de ikke støtte? Hvordan er det med inhabilitet og hvordan sikrer vi en rød tråd af saglig og ligelig 
behandling	af	alle	ansøgere?	Indslaget	varer	30-45	min	på	et	ordinært	lokaludvalgsmøde.

LOKALDEMOKRATI OG LOBBYISME – KOM GODT I GANG MED DEN FÆLLES LOKALPOLITIK
Tid og sted: torsdag den 7. juni kl. 17.30-20.00 på Københavns Rådhus

Kurset er for alle lokaludvalgsmedlemmer og BR-medlemmer og skal give input til fælles inspiration om nærdemokratiet i København – og 
styrke dialogen og samarbejdet mellem BR og lokaludvalg. Kurset indledes med en ekspert, som fortæller os om lokal lobbyisme og spillet 
og samarbejdet omkring det lokale demokrati, og hvordan man kan påvirke politiske beslutninger og skabe fælles resultater. På kurset vil der 
også være en cases fra København og en struktureret dialog mellem deltagerne. 

BORGERDIALOG – VÆRKTØJER OG GODE EKSEMPLER PÅ INDDRAGELSE
Tid og sted: mandag den 24. september kl. 17-20 på Københavns Rådhus

Borgerpaneler,	 events,	 samtalesaloner,	workshops	 –	 der	 er	mange	muligheder	 for	 dialog	med	bydelens	 borgere.	 	Hør	mere	om,	 hvordan	
lokaludvalgene gennem forskellige metoder kan skabe dialog med borgere og offentlig debat om de sager, der har betydning for bydelene. Vi 
kommer	også	ind	på,	hvad	Københavns	fem	nye	principper	for	dialog	med	københavnerne	betyder,	og	hvordan	lokaludvalgene	kan	arbejde	med	
principperne	’Dialog	er	en	kerneopgave’,	’Tidlig	dialog’,	’Tydelig	dialog’,	’Engagerende	dialog’	og	’Mangfoldig	dialog’.	Kurset	veksler	mellem	oplæg	
om	borgerinddragelse	og	workshops.

PLANER – PLANLÆGNING OG FYSISK UDVIKLING AF BYEN
Tid og sted: Mandag den 5. november kl. 17-20 på Københavns Rådhus

Kommuneplan,	lokalplaner,	helhedsplaner	og	bydelsplaner	–	i	udviklingen	af	København	arbejder	vi	med	et	hav	af	planer.	På	kurset	får	du	styr	på	
de	store	linier	i	planhierakiet	og	grundlaget	og	planværktøjerne	for	udviklingen	af	bydelene,	afgrænsede	kvarterer	eller	grunde.	Vi	arbejder	også	
med,	hvad	der	er	lokaludvalgenes	rolle	og	muligheder	i	samarbejdet	med	forvaltningerne	omkring	de	forskellige	planer.	Kurset	veksler	mellem	
oplæg	og	workshops.


