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UDKAST  

Dette dokument er Økonomiforvaltningen, Center for Byudviklings, 
bud på et nyt koncept for bydelsplaner. Oplægget fremsendes skriftligt 
med henblik på at få lokaludvalgenes høringssvar og kvalificering og 
med henblik på at give et udgangspunkt for videre drøftelse på møder 
med lokaludvalgenes formænd og sekretariater i januar og februar. 
Forslaget er udarbejdet ud fra de input, der er kommet i forbindelse 
med den administrative evaluering af de tidligere bydelsplaner, 
drøftelser med lokaludvalgenes formænd og sekretariater samt med 
kommunens forvaltninger. Et nyt koncept skal endeligt vedtages i 
Borgerrepræsentationen inden sommer 2016.  
 
Nye bydelsplaner – en lokal bydelsstrategi 
På baggrund af erfaringer med udarbejdelsen af de foregående 
bydelsplaner foreslås det, at bydelsplanernes formål og indhold 
skærpes, som nedenfor beskrevet. 
 
Formål  
Bydelsplanerne har grundlæggende to formelle hovedformål: 
- At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om 

byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og 
københavnerne. 

- At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling 
set i relation til den gældende kommuneplan. 

 
I den kommende runde af bydelsplaner foreslås det endvidere, at 
bydelsplanerne skal understøtte følgende formål og fungere som 

følgende: 
- Et redskab for lokaludvalgene: Bydelsplanerne skal fungere som 

lokaludvalgenes eget visionspapir og arbejdsprogram. 
Bydelsplanerne skal også ses som en anledning                    
til at tage aktiv stilling til deres bydel, hvorfor det er ønskværdigt, 
at borgerdialog fortsat vægtes højt i udviklingen af 
bydelsplanerne, herunder lokaludvalgenes                         
                                                           . 
Bydelsplanerne kan bidrage med lokal mobilisering. 

- Et redskab for Borgerrepræsentationen: Bydelsplanerne som 
lokale inspirationskataloger og indblik i hvilke lokale udfordringer 
og problemer, der optager borgerne i de forskellige bydele.  

- Et redskab til at inkludere lokal viden i de overordnede politikker 
for København: Bydelsplanerne kan bidrage til udviklingen af de 
overordnede visioner i kommunen, ikke kun indenfor planområdet 
men på en række policyområder. Bydelsplanerne kan bidrage med 
nye perspektiver. 
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- Et redskab for de syv forvaltninger: Bydelsplanernes visioner, 
udviklingsstrategier og ideer kan inddrages i og bidrage med viden 
til forvaltningernes videre arbejde, herunder i forslag til 
lokalplaner, helhedsplaner, budgetforslag mv. Bydelsplanerne kan 
bidrage med lokal viden. 

- Et redskab til at styrke lokaludvalgene som bindeled: 
Bydelsplanerne skal arbejde lokalt med realiseringen af de 
målsætninger og politikker, som er centrale for 
Borgerrepræsentationen samt styrke sammenhængen mellem den 
bydækkende og den lokale politik. 

 
Ansvar og status 
Det formelle ansvar 
Det er Borgerrepræsentationen, der er ”bestiller” af bydelsplanerne. 
Borgerrepræsentationen godkender bydelsplanerne, som udtryk for 
lokaludvalgenes visioner. 
 
Lokalplaner og bydelsplaner 
Bydelsplanerne refereres i særligt afsnit i nye lokalplaner. 
 
Kommuneplan og bydelsplaner 
I kommuneplanen henvises til en central hjemmeside, hvor man kan 
læse de seneste bydelsplaner, som er udarbejdet for hver bydel.  
 
Indhold  
En af bydelsplanernes væsentligste styrker er evnen til formulere 
visioner og konkrete forslag til udviklingen i lokalområdet på 
baggrund af borgerinddragelse og lokalkendskab. Lokaludvalgene har 
særlige kompetencer ift: 

 Indsigt i lokalområders karakter og identitet 

 Stærkt netværk til borgere og foreninger i bydelene 

 Mulighed for at opsamle borgernes idéer og ønsker 

 Overblik over kommunens projekter og tiltag i bydelen – på tværs 

de forvaltningsmæssige grænser 

 Kendskab og holdninger til udfordringer i bydelen 

Derfor foreslås det, at rammerne for de nye bydelsplaner gentænkes 

og sættes mere fri, så de kan understøtte og tilpasses de forskellige 

lokale behov. Det foreslås, at konceptet for nye bydelsplaner 

sammensættes med følgende tre hovedpunkter: 

Indholdet i bydelsplanerne gentænkes og sættes mere fri: 
- Bydelsplanerne skal være en hjælp til lokaludvalgenes eget virke.  
- Bydelsplanen er lokaludvalgenes overordnede arbejdsplan for de 

kommende år – her fastlægges mål og retningen for, hvilke 
projekter lokaludvalgene vil støtte, sætte i gang og arbejde for 
bliver realiseret. 
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- Bydelsplanen er et centralt arbejdsredskab og planlægningsværktøj 
for lokaludvalgene i deres arbejde med at aktivere de lokale 
borgere samt i deres dialog med kommunens forvaltninger om 
eventuelle                                                        
               planlægningsværktøjer udmærker bydelsplanen 
sig ved at være rodfæstet i borgernes ønsker og behov. 

 
Bydelsplanerne gøres mere lokale og fokuserede:  
- Lokaludvalgets vision, mål og udviklingsstrategi for bydelen. 

                                                                
den anden, hvordan bydelen kan medvirke til at trække 
København i den retning, som Borgerrepræsentationen har 
besluttet i bl.a. den gældende kommuneplan.  

- Lokaludvalgets konkrete ønsker til forandring - hvilke 
forandringer ønsker lokaludvalgene at arbejde på og hvordan? 

- Strategiske retningslinjer for uddeling af puljemidler. Ønsker og 
bud på, hvordan uddeling af puljemidlerne kan støtte op om 
lokaludvalgets konkrete visioner og udviklingsstrategier for 
bydelen. 

- Værktøjer til og udbytte af borgerinddragelse i udarbejdelse af 
planen og i lokaludvalgets løbende arbejde. Herunder også 
inddragelse af nye målgrupper.  

 
Bydelsplanerne som input til den overordnede planlægning 
- For at styrke virkeliggørelsen af kommunens planer og politikker 

skal hver bydelsplan rumme en beskrivelse af, hvordan man lokalt 
arbejder med at omsætte og realisere to eller flere af kommunens 
aktuelle målsætninger, som fastlagt i Kommuneplan 2015 og 
beskrevet i generelle tværgående planer og politikker for hele 
kommunen. 

- Fagforvaltningerne skal fortsat vurdere og tage stilling til de 
visioner og det arbejdsprogram, der indgår i bydelsplanen. Center 
for Byudvikling er ansvarlig for at påpege, hvis enkelte forslag 
eller strategier går imod beslutninger i Borgerrepræsentationen, og 
alle fagforvaltninger er ansvarlige for at pege på, hvis 
bydelsplanerne rummer elementer, der er særligt oplagte at arbejde 
videre med. Forvaltningernes vurdering gives samlet til slut i 
bydelsplanen. Der kommenteres ikke systematisk på hver enkelt 
forslag i bydelsplanen, men i stedet fokuseres på at give en mere 
grundig vurdering af forslag, der er særligt oplagte at arbejde 
videre med.  

- Bydelsplanerne skal ikke længere indeholde konkrete 
budgetforslag. Lokaludvalgene kan selv vælge at arbejde med en 
liste over ønsker til kommunens kommende budgetter, men der vil 
ikke være nogen krav til form og indhold, og budgetønsker vil 
ikke blive kvalitetssikret som led i arbejdet med bydelsplanen. 
Budgetønsker kan eventuelt fremsendes til politikere mv. til 
orientering og lægges ved bydelsplaner som bilag.  


