




 
Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Kultur- og fritidsudvalget

Til Kultur- og fritidsudvalget: Vedr. borgerinddragelse
Amager Vest Lokaludvalg tager sin opgave som bindeled mellem 
Københavns Kommune og borgerne i bydelen meget alvorligt. Vi 
ser borgerinddragelse som en mulighed for, at borgere i Amager 
Vest får mulighed for både at påvirke udviklingen og kan blive 
informeret om udviklingen i vores bydel. 
 
I bydelen Amager Vest er der i de sidste 10 år sket rigtig meget på 
skoleområdet. Gamle skoler er bygget om og nye er kommet til. Og 
flere er på vej. Amager Vest Lokaludvalg har gjort sig store 
anstrengelser for at følge udviklingen og sikre, at borgerne bliver 
hørt og informeret. Vi har desuden ønsket at inddrage borgerne i 
forhold til, hvad skolerne skal bruges til efter skoletid. 
 
Vi har imidlertid oplevet at Børne- og ungeforvaltningen ikke er fulgt 
med tiden og endnu ikke har ville inddrage andre end deres egne 
embedsmænd i udformningen af byggerierne. Det har vi påtalt 
adskillige gange overfor både udvalget og Børne- og 
ungeforvaltningen uden resultat. Tro mod denne kultur har BUF i 
nogle tilfælde derimod hellere henvendt sig til Kultur og 
Fritidsforvaltningen for at få forvaltningens holdning til, om en skole 
skal have en idrætshal, svømmehal el.lign. og i hvilken grad der er 
behov for faciliteter til foreningslivet. 
 
Vi oplever desværre også, at Kultur- og fritidsforvaltningen i mindst 
lige så høj grad som BUF ikke er fulgt med tiden; Amager Vest 
Lokaludvalg er på intet tidspunkt blevet inddraget i overvejelser om 
fritidstilbud på skolerne. Og i stedet for reel borgerinddragelse 
virker det til, at KKF mener at kunne tage stilling til faciliteterne ud fra 
en statistisk betragtning af, hvor mange borgere, der skal til, for at 
bygge f.eks. en idrætshal, ligesom at planerne for faciliteter til 
foreningslivet er udarbejdet efter en standardmodel.  
 
Den manglende inddragelse af lokaludvalget og borgerne har ført 
til, at vi har fået nybyggede og renoverede skoler, som har meget 
begrænsede muligheder for at kunne bruges til andet end 
skoleaktiviteter. Vi har endda fået en helt ny skole, som er hermetisk 
lukket efter kl. 16. Selv der, hvor der er blevet taget højde for, at 
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andre end skolebørn kan bruge lokalerne, er der ikke blevet taget 
højde for lokale behov, ligesom ingen af skolerne er blevet indrettet 
til at facilitere aktiviteter, hvor der ikke står organiserede foreninger 
bag, eller aktiviteter som borgermøder, teater, musik o.l. for den 
bredere befolkning. 
 
Vi har påtalt den manglende inddragelse overfor embedsmænd i 
KFF, som imidlertid henviser til, at alt er politisk bestemt, hvorfor vi 
skriver til jer. 
Vi tog problemet op med Kulturborgmesteren på et møde for et år 
siden og fik løfte om at det ville blive anderledes i fremtiden. Vi kan 
imidlertid se på processen med at projektere den nye Fælledby 
Skole, at intet har ændret sig. 

Der er pt. ikke planer om flere skolebyggerier i vores bydel. Denne 
henvendelse skal derfor mest ses som et ønske om, at Kultur- og 
fritidsudvalget såvel som -forvaltningen vil gentænke jeres forhold til 
borgerinddragelse. Vi har i mange år haft et glimrende samarbejde 
med Teknik- og miljøforvaltningen. Det har vist TMF, at der er meget 
godt at hente i at inddrage os og borgerne – og nu inddrager 
forvaltningen os allerede, når projekter er på idéplan.  
 
Disse gode erfaringer med samarbejdet er bragt videre i det nye 
kommissorium for lokaludvalgene, som stadfæster forvaltningernes 
pligt til inddragelse af lokaludvalgene. Amager Vest Lokaludvalg vil 
hellere end gerne assistere Kultur- og fritidsudvalget og  
-forvaltningen i processen med at leve op til de nye krav. Vi ser 
derfor frem til vores fremtidige samarbejde. 
 
 

Venlig hilsen 
André Just Vedgren 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
 

 


