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Input om decentral forvaltningsorganisering 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget henvendelse fra struktursekretariatet 

vedrørende inputs det videre arbejde i Københavns Kommune, specifikt 

hvad angår sporet om decentral forvaltningsorganisering. 

 

Lokaludvalget finder, at der er tale om et grundigt, men også meget 

omfattende debatoplæg, der indeholder mange forskelligartede 

problemstillinger. Vi har valgt ikke at gå meget detaljeret ind i alle 

problemstillinger, men at nøjes med nogle lidt mere overordnede 

kommentarer, som vi til gengæld forsøger at relatere til forholdene i 

vores egen bydel. 

 

 

Tema 1: øget borgerinddragelse og lokal forankring 

Lokaludvalget ser sig som en fortsat vigtig spiller i kommunens strategi 

for borgerdialog og lokal forankring. Såfremt lokaludvalget skal kunne 

udnytte sit fulde potentiale i den retning, kan det dog ønskes at der sikres 

en mere løbende og struktureret dialog mellem Borgerrepræsentation, de 

stående udvalg og lokaludvalg. Lokaludvalgene kan være med til at sikre 

forbindelse til de frivillige foreninger i civilsamfundet og bydelens 

erhvervsliv, i forhold til problemstillinger der går på tværs af 

fag/forvaltningsområder. Samtidig kan lokaludvalgene også have øje 

for lokale aspekter/konsekvenser af de politiske beslutninger og 

inddragelse af de uorganiserede kræfter i bydelene, almindelige 

borgere og aktive ildsjæle. 

 

 

Tema 2: gennemskuelig og sammenhængende borgeradgang 

Det er generelt et problem at forvaltningerne er opdelt forskelligt, og 

ikke har en ensartet geografisk områdeinddeling. BUF og 

skoledistrikterne arbejder med en områdeinddeling, Teknik og 

Miljøforvaltningen med en anden og Socialforvaltningen samt Sundhed 

og Omsorgsforvaltningen med en tredje. Det gør det sværere at få et 

lokalt samarbejde til at fungere på tværs, og betyder at nogle borgere 



 

 Side 2 af 2 

eller geografiske områder falder mellem to stole. Dette kunne evt. løses 

ved øget lokal samlokalisering af forvaltningsenheder og flere 

tværgående projekter på tværs af forvaltningerne lokalt.  

Samtidig er der mange steder på Østerbro, hvor der er dårlig offentlig 

transport adgang til borgerservicecentrene på Bispebjerg og i Indre By, 

og der er derfor et stort behov for en bedre generel borgerindgang i 

bydelen. 

 

 

Tema 3: samlokalisering på tværs af fag- og forvaltningsområder 

Østerbro Lokaludvalg synes det er spændende med samlokalisering, så 

kommunens faciliteter kan udnyttes bedst muligt. Lokaludvalget håber, at 

forslaget om Kulturcenter ved Kildevældsskolen, som også indgår som 

projekt i vores bydelsplan, kan blive et godt eksempel på samspil mellem 

forskellige institutioner i forskellige forvaltninger. I dette tilfælde at 

skole og kulturcenter kan spille sammen, og man kan få gensidig glæde 

af de samme lokaliteter.  

Mange steder på Østerbro er det begrænset med muligheder på grund af 

pladsmangel/bygningernes størrelse eller karakter. Generelt er det et 

problem at de mindre frivillige foreninger ikke har nem adgang til 

billigere møde og/eller træningsfaciliteter. 

 

Lokaludvalget synes det er positivt hvis mange forskellige mennesker får 

mulighed for at færdes og bruge byen på tværs, og foreslår derfor at der i 

forbindelse med udbygningen af bykvarterer i Nordhavn eksperimenteres 

med samlokalisering af forskellige faciliteter der kan bruges på tværs af 

forskellige borger og brugergrupper. f.eks. yngre og ældre, enlige og 

børnefamilier mv. Det kunne være spændende at tænke 

institutionslegepladser, skolegårde mv. sammen med resten af byrummet, 

by og nyttehaver der passes i fællesskab af ældre og yngre mv. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torkil Groving 

Ff. Østerbro Lokaludvalg 

 

 

 


