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Østerbro 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. 
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HØRINGSSVAR VEDR. NYT KONCEPT FOR 

BYDELSPLANLÆGNINGEN 

 

Østerbro Lokaludvalg hilser velkommen, at det nye koncept lægger op 

til, at bydelsplanerne gøres mere handlingsorienterede. Ligesom vi 

bakker op om, at der i højere grad end tidligere lægges op til at forbinde 

kommunens overordnede politiske fokusområder med lokaludvalgenes og 

borgernes visioner og idéer for bydelenes udvikling. 

  

Østerbro Lokaludvalg ønsker at de foreslåede ændringer, i form af en ny 

tidsproces, en fast skabelon, samt nedsættelse af en styregruppe bestående af 

repræsentanter for alle forvaltninger på direktionsniveau, vil bidrage til at 

der skabes bredere ejerskab for bydelsplanerne; og at planerne i højere grad 

kan fungere som et dialogværktøj i kontakten mellem forvaltninger, 

politikere og lokaludvalg.  

Den første bølge af bydelsplaner har haft stor værdi lokalt i bydelene. Det er 

Lokaludvalgets håb, at det nye koncept kan medføre en større opbakning og 

ejerskab på forvaltnings- og centralt politisk niveau. 

 

For yderligere at støtte op om et bredere ejerskab til planerne vil Østerbro 

Lokaludvalg gerne påpege, at der i det nye koncept bør indtænkes en tidlig 

og løbende kontakt med Borgerrepræsentationens politikere gennem 

bydelsplanlægningen. 

 

Lokaludvalget mener også, at det vil være gavnligt, hvis det nye koncept 

rummer en opfølgningsprocedure, hvor Borgerrepræsentationens stående 

udvalg forholder sig relevansen af de foreslåede projekter i bydelsplanerne.  
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Da bydelsplanprocessen har en retningsgivende og samlende funktion for 

Lokaludvalgene, mener vi desuden, at bydelsplanprocessen med fordel 

kunne placeres tidligere i valgperioden. Dette vil sikre at tilhørsforholdet og 

ejerskabet for bydelsplanerne fastholdes over længere tid.     

 

I øvrigt ser vi det som positivt, at bydelsplanerne udarbejdes i én bølge, da 

det må forventes at give en positiv synergi effekt, i relation til at skabe bred 

opmærksomhed om bydelsplanprocessen blandt byens borgere. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torkil Groving 
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