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Høringsbrev til lokaludvalg vedr. nyt koncept for bydelsplaner 

 
Lokaludvalgene skal i 2016 i gang med at udarbejde nye bydelsplaner. 
Det er tredje gang, der laves bydelsplaner, siden lokaludvalgene blev 
etableret. Bydelsplanernes form og rammer er fra gang til gang blevet 
vurderet og justeret. Bydelsplanerne er et af omdrejningspunkterne i 
lokaludvalgenes arbejde, og Økonomiforvaltningen, Center for 
Byudvikling, har det overordnede ansvar for udformning af rammerne, 
som i sidste ende skal forelægges Borgerrepræsentationen (BR) til 
godkendelse. BR skal inden sommer træffe beslutning om konceptet 
for den næste runde af bydelsplaner.  
 
Center for Byudvikling har derfor udarbejdet et forslag til nyt koncept 
for bydelsplaner, som hermed sendes til kvalificering og høring i 
lokaludvalgene. Formålet med høringen er at få det bedst mulige 
grundlag for en beslutning i BR om, hvordan de næste bydelsplaner 
skal udarbejdes. Fristen for svar er 1. marts 2016. 
  
Høring – nyt koncept og forslag til disposition  

Ud fra erfaringerne fra de foregående bydelsplaner har Center for 
Byudvikling udarbejdet et forslag til nyt koncept for bydelsplaner. Det 
nye koncept fokuserer særligt på at tydeliggøre bydelsplanernes 
formål og at styrke bydelsplanerne som et værktøj for både 
lokaludvalg, BR og forvaltningerne.  
 
Det nye koncept har overordnet set til hensigt, at: 

1. Indholdet i bydelsplanerne gentænkes og sættes mere fri 

2. Bydelsplanerne gøres mere lokale og fokuserede 

3. Bydelsplanerne kan benyttes som input til den overordnede 

planlægning 

I denne høring vil vi særligt bede om lokaludvalgenes kommentarer til 
følgerne: 

1. Kan lokaludvalget fremhæve særlige fordele og ulemper ved hhv. 

første og anden runde af bydelsplaner? 

2. Hvad vil lokaludvalget gerne fastholde i en ny runde, og hvad 

anbefaler lokaludvalget udgår? 

3. Har lokaludvalget konkrete forslag til, hvordan bydelsplanerne kan 

bruges til at styrke dialogen med hhv. kommunens forvaltninger og 

politikere? 
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 Side 2 af 2 

Efter ønske fra kredsen af lokaludvalgsformænd har vi desuden 
udarbejdet et forslag til en disposition for en kommende bydelsplan 
med henblik på at eksemplificere, hvordan det nye koncept kan 
udfolde sig i en konkret indholdsfortegnelse. Dispositionen skal 
udelukkede ses som et oplæg til debat.  
 
Baggrund – evaluering af de seneste bydelsplaner 
For at give bedst mulig tid til at drøfte rammerne for de kommende 
bydelsplaner har Center for Byudvikling valgt ikke at lave en større 
evaluering af de seneste bydelsplaner, men udarbejde en kort 
administrativ evaluering. Den evaluering, der udsendes som bilag og 
baggrund for høring om nyt koncept for bydelsplaner, er udarbejdet på 
baggrund af den evaluering, der blev foretaget af den første runde af 
bydelsplaner og de input, der blev indsendt fra lokaludvalg, 
sekretariater og forvaltninger i forbindelse med afslutningen af de 
seneste bydelsplaner, samt ud fra drøftelser med lokaludvalgenes 
formænd og sekretariater i november – december 2015. For at give 
Borgerrepræsentationen overblik over bydelsplanernes effekt, har vi 
vedlagt et oversigtskema, hvori lokaludvalgene/ 
lokaludvalgssekretariaterne opfordres til at notere status på 
projekterne i de seneste bydelsplaner. Disse oversigter vil blive 
vedlagt den endelige evaluering, som fremlægges for BR i forbindelse 
med godkendelse af det nye koncept for bydelsplaner.  
 
Med dette brev udsendes: 

- Forslag til nyt koncept 

- Forslag til disposition og form for næste runde bydelsplaner 

- Kort evaluering af bydelsplaner 

- Oversigtskema til lokaludvalgenes udfyldelse: Status på projekter i 

den seneste bydelsplan 

 
 

 
 


