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Input fra Vesterbro Lokaludvalg til Københavns Kommunes 

strukturarbejde 

Vesterbro Lokaludvalg har behandlet debatoplægget om styrket 

decentral forvaltningsorganisering på to lokaludvalgsmøder og har 

desuden inddraget erfaringer fra forskellige være- og kontaktsteder for 

udsatte borgere. 

 

Det gennemgående indtryk, som Vesterbro Lokaludvalg vil formidle 

til forvaltningen fra både diskussionerne i lokaludvalget og 

meldingerne fra brugerne er behovet for NÆRHED. For de udsatte 

borgere på Vesterbro er nærhed et parameter, der afgør deres grad og 

hyppighed af kontakt til kommunen. De har brug for geografisk 

nærhed til deres velfærdstilbud og kontakt til kommunale instanser. 

Mange udsatte borgere kan ikke overskue at skulle tage fra Vesterbro 

til fx Valby eller Indre By for at komme i kontakt med kommunens 

forskellige enheder. 

 

Derfor bruger de i stedet i høj grad de forskellige kontakt- og 

væresteder som dialogpartner og hjælp til at forstå meddelelser og 

instrukser fra kommunens forvaltninger. De bruger de frivillige 

organisationers tilbud til at formidle kontakt til den relevante 

sagsbehandler eller får hjælp til at udfylde skemaer og besvarelser. 

For mange er behovet for en computer og en internetforbindelse første 

indgang til værestederne. Flere og flere services bliver digitaliseret og 

det efterlader udsatte borgere i stikken. 

 

Vesterbro Lokaludvalg anbefaler, at der etableres en Borgerservice i 

bydelen. Det ville være oplagt at kombinere tilbuddet med de 

faciliteter, der allerede eksisterer i biblioteket i Lyrskovgade. En nær 

Borgerservice til kunne tilfredsstille mange af de indledende 

kontakter, borgerne har med kommunen. Både de proaktive og de 

reaktive henvendelser. 

 

Lokaludvalget og dets sekretariat deltager gerne i en proces om at 

skabe overblik over kommunens mange tilbud og muligheder for 



 

 Side 2 af 2 

dialog. Det er oplagt, at lade lokaludvalgene være løftestangen i et 

styrket samarbejde mellem kommune, civilsamfund og virksomheder.  

 

I dén forbindelse er vi overraskede over, at der nu varsles besparelser 

over for lokaludvalgene. Der er snarere brug for øgede ressourcer til 

området. Der ligger en masse oplagte opgaver med dialog med 

borgerne, der ikke kan løftes pga. lokal ressourcemangel i 

lokaludvalgene. Desuden må der rettes op på uligheden i borgernes 

tilbud: Det virker mærkværdigt, at fire af lokaludvalgene stadig skal 

dele sekretariat med andre lokaludvalg, mens otte lokaludvalg har 

deres eget sekretariat. Østerbroborgere og Vesterbroborgere skal 

naturligvis kunne forvente samme indgang, muligheder og samarbejde 

med kommunen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Vestergaard 

 


