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Høringssvar vedr. Nyt koncept for bydelsplaner 

Efter fremlæggelse af og drøftelse af ”Nyt koncept for bydelsplaner” i 
Vesterbro Lokaludvalg har vi følgende kommentarer: 
 
Vi anser det nye koncept for bydelsplaner for en anvendelig metode til 
udvikling af bydelsplaner, der – som det nævnes – gør planerne for de 
enkelte bydele mere sammenlignelige igennem en skabelon, der 
foreslås anvendt. 
 
Vi mener, at det er vigtigt, at der er rummelighed nok, til at tage højde 
for de enkelte bydeles særlige forhold og problemstillinger, som det 
fremlagte koncept dog også kan indeholde. 
 
Kommuneplanen skal danne den overordnede ramme for planernes 
udformning. 
Her vil vi gøre opmærksom på, at de enkelte bydele ikke er ens og 
ikke nødvendigvis har samme problemstillinger, opgaver og 
udfordringer. Lokaludvalgene skal ifølge kommissorium også være 
led i udviklingen af det lokale demokrati, og dermed kan der være 
forskelligheder i borgernes ønsker og forestillinger i forhold til deres 
bydels udvikling. Der kan også være særlige indsatsområder, som for 
eksempel for stofbrugere, der er forskellig vægtet i bydelene. 
Her må der tages højde for netop bydelenes særlige forhold, uden at 
de overordnede rammer virker som spændetrøje, eller forhindrer nye 
initiativer, der kan danne eksempler for gode tiltag til efterligning. 
  
I forhold til tidsplanerne er det ret uheldig for nogle bydele, der lige 
har været i gang med udarbejdelse af deres planer. Her vil det virke 
som en gentagelse af det lige gennemførte arbejde, som ikke 
nødvendigvis vil være særlig inspirerende. 
 
I forhold til fordeling af indsatsen imellem forvaltningen og 
Lokaludvalgene mener vi, at det skal nærmere afklares, hvordan 
forvaltningen indgår i udarbejdelse af bydelsplanerne, da 
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lokaludvalgenes indsats er baseret på frivillig og ulønnet arbejde. 
Også tilvejebringelse af lokale data kan være ønskeligt, uden at det 
belaster lokaludvalgenes økonomi. 
 
Vesterbro Lokaludvalg synes stadig, det er meget uklart, hvilken form 
for bistand lokaludvalgene får for de penge, der bliver afleveret til 
Københavns Rådhus for at yde backup for lokaludvalgene. 
Vi forventer en større støtte fra Center for Byudvikling end ved 
udarbejdelse af den foregående bydelsplan. 
 
Endelig vil vi bemærke, at vi mener det er positivt, at det er 12 
bydelsplaner, der skal udarbejdes, hvormed der tages højde for den 
lokale virkelighed i kommunen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
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