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Høringssvar vedr. Forslag til nyt koncept for 
bydelsplanlægningen 

Amager Vest Lokaludvalg takker for modtagelse af høringen vedr. nyt 
koncept for bydelsplanlægningen. 
 
Lokaludvalget investerede mange ressourcer i forbindelse med den 
forrige bydelsplan, og resultatet er i vores øjne et lokalt forankret 
visionskatalog for bydelen Amager Vest. Mere end 500 borgere deltog 
aktivt i møder og projekter, og 2.000 amagerkanere stiftede i et eller 
andet omfang bekendtskab med lokaludvalget i forbindelse med 
bydelsplanlægningen.  
 
Lokaludvalget har derfor store forventninger til det kommende 
samarbejde med borgere, politikere og forvaltninger. 
 
Det følgende er lokaludvalgets kommentarer til forslaget til det nye 
koncept for bydelsplanlægningen. 
 
Tidsplan  
I tidsplanen foreslås det, at borgerdialogforløbet sættes i gang i foråret 
2012 og den færdige bydelsplan sendes til Økonomiforvaltningen i 
september 2012, således at bydelsplanerne har mulighed for at indgå i 
forbindelse med forhandlingerne om Budget 2014. 
Med en proces, hvor 12 lokaludvalg på samme tid laver bydelsplan, er 
lokaludvalget skeptisk ved, om de forskellige forvaltninger reelt har 
mulighed for at afsætte de fornødne ressourcer til at kvalificere og 
prissætte bydelsplansprojekterne i rette tid til at kunne indgå i Budget 
2014.  
 
Her kunne en alternativ tidsplan være, at bydelsplanen først afleveres i 
slutningen af 2012, hvilket dermed kan sikre den tilstrækkelige tid til 
borgerdialog og –inddragelse. Med den nuværende tidsplan bliver 
processen meget komprimeret, hvilket hverken kommer lokaludvalg 
eller forvaltninger til gavn. Hertil kommer det efter vores oplevelse 
uhensigtsmæssige i, at den endelige rollefordeling mellem 
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lokaludvalg, Center for Byudvikling og fagforvaltninger endnu ikke er 
endelig aftalt. 
 
Specielt hvis den korte periode til borgerinddragelse fastholdes, 
ønsker lokaludvalget efter august 2012 at indgå i et fortsat samarbejde 
med først og fremmest Center for Byudvikling. Hertil vil det være 
gavnligt at få fastlagt nogle formelle rammer for samarbejdet.  
Den foreslåede tidsplan forholder sig efter lokaludvalgets vurdering 
nemlig slet ikke til den rolle, som lokaludvalget stadig kan spille i det 
efterfølgende, kvalificerende arbejde med fagforvaltningerne. 
Dette forhold gjorde i forbindelse med den forrige bydelsplan, at 
lokaludvalget i nogen grad havde svært ved at bruge bydelsplanen 
som et aktivt arbejdsredskab i de mange måneder, der gik fra 
lokaludvalgets bidrag sluttede, til planen blev godkendt politisk. 
 
I forlængelse heraf savner lokaludvalget også nogle klarere 
udmeldinger på, hvordan elementer i den forrige bydelsplan søges 
implementeret og finansieret i de forskellige forvaltninger. Her er 
lokaludvalget dog realistisk i forhold til, at der næppe vil blive 
arbejdet mere med de forrige bydelsplaner, med mindre 
Borgerrepræsentationen ændrer den politiske status for 
bydelsplanerne. 
 
Bydelsplanerne og kommuneplanerne 
Strukturen for bydelsplanen lægger sig tæt op ad temaerne i 
Kommuneplan 2011 og sætter dermed de enkelte bydele i nogle meget 
faste rammer. Lokaludvalget finder det vigtigt, at der er mulighed for 
at inkludere visioner, der ikke lægger sig op ad disse temaer. Der bør 
derfor være mulighed for at tilføje kapitler, der ligger uden for 
skabelonen men får samme status som kommuneplanens temaer. 
 
Lokaludvalget oplever ikke, at bydelsplanernes fulde potentiale bliver 
forløst, så længe arbejdet skal forholde sig bagudrettet til 
Kommuneplan 11. Det nye koncept lægger entydigt op til, at 
lokaludvalgene blot skal fortolke den eksisterende kommuneplan og 
de projekter, som følger heraf. 
Her ønsker lokaludvalget i stedet at udnytte den lokale forankring og 
borgerdialog, som bydelsplanen er udtryk for, til at spille en langt 
mere fremadrettet rolle i forbindelse med Kommuneplan 15. 
Hvis Borgerrepræsentationen også mener, at lokaludvalgene kan spille 
en mere visionær og fremadrettet rolle, vil det være gavnligt med en 
tydeligere understregning af dette i det endelige koncept for 
bydelsplanlægningen.  
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Ensretning? 
Lokaludvalget er bekymret for, om det nye koncept er udtryk for et 
ønske om en større politisk ensretning af Københavns bydele. I 
forhold til det forrige koncept for bydelsplanlægningen er der i 
forslaget til det nye koncept flere elementer, der kan være med til at 
udvande bydelenes forskellige islæt. 
Lokaludvalget kan isoleret set godt følge tankegangen i, at det vil lette 
Borgerrepræsentationens arbejde i forbindelse med de kommende 
bydelsplaner, hvis de alle er lavet efter den samme designmæssige 
skabelon. Lokaludvalget er imidlertid af den opfattelse, at 
Borgerrepræsentationen tværtimod ville sætte pris på, hvis 
bydelsplanerne ikke kun indholdsmæssigt men også på layoutsiden får 
mulighed for at udfolde sig forskelligt og kreativt.  
Amager Vest Lokaludvalg havde som tema for den forrige bydelsplan 
valgt ’Plads til mangfoldighed’ og hvorfor ikke også have det som 
overordnet mål for bydelsplanlægningen?  
 
Økonomi  
Lokaludvalget anerkender den store indsats, der bliver lavet i både 
Center for Sikker By og Center for Byudvikling i forbindelse med 
både driften af lokaludvalgene samt den stadige udvikling af 
lokaludvalgskonceptet. Men overordnet mangler lokaludvalget en 
gennemsigtighed i, hvordan det årlige beløb på 500.000 kr. fra hvert 
lokaludvalg til Økonomiforvaltningen forvaltes (jf. BR 663/05).  
 
Samarbejdet med forvaltningerne 
Lokaludvalget værdsætter ambitionen i det nye koncept om et tættere 
samarbejde lokaludvalgene og forvaltningerne imellem i løbet af 
arbejdet med bydelsplanen. Det er også Amager Vest lokaludvalgs 
håb, at Lokaludvalg og forvaltninger igennem arbejdet med den næste 
bydelsplan kan bringe mere kvalitet i projekter, der har fælles 
berøringsflader. Her er der følgelig brug for, at det nye koncept for 
bydelsplanlægningen får den tilstrækkelige politiske opbakning. Og at 
dette følges op af et mere uformelt og direkte samarbejde med de 
enkelte fagforvaltninger. 
 
Lokaludvalget anerkender, at det skitserede koncept sandsynligvis 
indebærer en mindre ressourcekrævende proces for forvaltningerne 
end den foregående bydelsplanlægningsproces. Lokaludvalget er dog 
ikke overbevist om, at det nye koncept også vil betyde en mindre 
arbejdsbyrde for lokaludvalget, snarere tværtimod. Som evalueringen 
af lokaludvalgene viste, er borgerinddragelse en absolut forudsætning 
for lokaludvalgenes legitimitet hos både forvaltninger og politikere, 
og reel borgerinddragelse er både tids- og ressourcekrævende. 
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I lokaludvalget er vi naturligvis parate til at løfte opgaven med at 
udarbejde en ny bydelsplan for Amager Vest, og vi ser frem til at høre 
nærmere om det endelige koncepts udformning.  
Af hensyn til lokaludvalgets muligheder for at planlægge og 
strukturere arbejdet i 2012, håber vi på en tidlig og uformel 
inddragelse af fagforvaltningerne før den endelige godkendelse i 
Borgerrepræsentation. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Rimfalk Jensen 
Formand for Amager Vest LokaludvalgJakob Sidenius 
 
 
 
 


