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Introduktion
Østerbro Lokaludvalg er bindeleddet mellem Københavns Borgerrepræsentation 
og borgerne på Østerbro. Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog 
mellem københavnerne i bydelen og politikerne I Borgerrepræsentation. 
Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværk-
saktiviteter. 
 
Til dette formål har Lokaludvalget et samlet budget på 3.378.279 kr. til rådighed 
i 2020. Disse midler bruger lokaludvalget til at finansiere de tre overordnede 
budgetposter: Egne projekter (beskrevet i denne arbejdsplan), Miljøpunkt Øster-
bro samt puljer til eksterne ansøgere, hvis midler kan søges af borgere, brugere og 
foreninger med tilknytning til Østerbro. 

Lokaludvalgets vision er, at Østerbro skal være Københavns grønne bro til vandet 
med gode rammer om et mangfoldigt og levende hverdagsliv. Der skal være plads 
til alle, og bydelen skal hænge sammen både fysisk og socialt. 
Det skal være nemt at nå de forskellige områder af bydelen, og der skal være rum 
til et impulsivt socialt liv for både unge og ældre (se bydelsplan for Østerbro 2017-
2020). Med udgangspunkt i den opgave Lokaludvalgene har fået af Københavns 
Kommune samt Lokaludvalgets egen vision, laver Lokaludvalget hvert fjerde år en 
bydelosplan og hvert år en arbejdsplan.

I forlængelse af arbejdsplanen ligger et idékatalog over lokaludvalgets egne, po-
tentielle projekter i 2020. Idékataloget fungerer således som en bruttoplan med 
de projektidéer, som endnu ikke er færdigudviklede og hvor økonomien endnu 
ikke er på plads. 

Arbejdsplanen skal altså ses som redskab til Lokaludvalget og dets fagudvalg samt 
lokaludvalgssekretariatet, idet den overskueliggør og konkretiserer udvalgenes 
arbejde og økonomi i 2020. Idékataloget fungerer i forlængelse heraf som 
inspiration til Lokaludvalget, og som en oversigt over projekter, der kan arbejdes 
videre med.

4



5

UDKAST

Lokaludvalgets arbejdsopgaver
Kommissoriet for Lokaludvalg i Københavns Kommune beskriver 5 overordnede 
opgaver, som lokaludvalgene skal løse. Læs hele kommissoriet her (digital version). 

De fem områder inddeles ud fra opgavebeskrivelserne i kommissoriet i følgende 
arbejdsopgaver 1-5: 

Bindeled og sammenhæng mellem det lokale og det bydækkende

Samarbejde med byens netværk

Opsøgende og engagerende arbejde

Borgerinddragelse og borgerdialog

1:

2:

3:

4:

a:

a:

a:

a:

a:

”Arbejde lokalt med de temaer og rammer, som er centrale for 
Borgerrepræsentationen. I den forbindelse skal lokaludvalgene 
være bindeled mellem borgere og Borgerrepræsentationen, 
Økonomiudvalget og de stående udvalg i spørgsmål, der har 
særlig betydning for bydelen.” og “Styrke sammenhængen 
mellem den bydækkende og den lokale politik.” 
(Kommissoriet for Lokaludvalg side 1)

”Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. boligor-
ganisationer, foreninger, erhvervsliv, skole og institutioner, samt 
støtte dannelse af nye netværk i bydelen.” (side 2)

”Støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og 
engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til 
aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det 
sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration.” (side 3)

”Arbejde opsøgende i bydelen for at engagere et bredt 
udsnit af borgere i bydelens udvikling og daglige liv.” (side 1)

”Stå for den lokale borgerdialog i samarbejde med kommun-
ens forvaltninger og understøttedialogen mellem borgere 
i bydelen, Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og 
de stående udvalg. Desuden skal lokaludvalgene sikre, at 
borgernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget for 
den politiske behandling af sager, der har særlig betydning 
for den enkelte bydel.” (side 1)

Miljø og klima5:
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Opbygning

b:

c:

”Skabe interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål.” 
(side 3)

”tilrettelægge det lokale miljøarbejde, gennemføre egne mil-
jøaktiviteter og/eller give økonomisk støtte til lokale miljøpro-
jekter. Herunder skal lokaludvalgene: Arbejde for vedvarende 
forbedringer i det lokale miljø; Iværksætte aktiviteter, der gør det 
lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen 
at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen; 
Bidrage til udvalgte miljøprojekter og kampagner i Københavns 
Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og or-
ganisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Køben-
havns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsats-
er; samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af 
bydelene om fælles miljøtemaer, hvor Lokaludvalgene finder det 
relevant.” (side 4)

De fem opgaveområder, er naturligvis ikke gensidigt udelukkende. Derfor kan det 
forekomme at nogle projekter i planen berører mere end et arbejdsområde, hvilket 
tydeliggøres i de enkelte projektbeskrivelser. 
Denne kategorisering af projekterne skal ses som en indikator på om Lokaludval-
gets projekter i 2020 opfylder den opgave, der er stillet af Københavns Kommune.  
 
Som det ses i arbejdsplanen, spænder Lokaludvalgets projekter i 2020 over alle 
fem opgaveområder, hvilket viser at Lokaludvalget lever op til det ansvar, der er 
skitseret i kommissoriet.

Arbejdsplanen er bygget op omkring opgaver og projekter i de fire fagudvalg, pul-
jeudvalget samt tværgående projekter der varetages af lokaludvalget som helhed: 

1. Fagudvalget for familie, børn og unge.

2. Fagudvalget for kultur og fritid.

3. Fagudvalget for social, sundhed, ældre og integration.

4. Fagudvalget for byplanlægning, miljø og trafik.

5. Puljeudvalget

6. Tværgående projekter i lokaludvalget. 

Efter gennemgangen af de enkelte fagudvalgs planlagte aktiviteter samt de 
tværgående aktiviteter i lokaludvalget, følger først et samlet budget for aktiviteterne 
i arbejdsplanen (afsnit 7) og derefter en omtrentlig årsoversigt (afsnit 8) for 
Lokaludvalgets arbejde i 2020. På de sidste sider findes idékataloget med projekter 
og aktiviteter som Lokaludvalget ønsker at arbejde videre med efter en ikke nøjere 
fastlagt plan (afsnit 9). 
 
Det er vigtigt at understrege, at arbejdsplanen ikke er endegyldig, og at hvert 
fagudvalg samt lokaludvalget som helhed tager højde for pludseligt opståede 
opgaver.
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Familie, børn og unge
1. Fagudvalget for

Fagudvalg for Familie, Børn og Unge koncentrerer sig om børn og unges forhold 
på Østerbro og arbejder for at fremme lokale tiltag for at styrke børn og unges ud-
vikling, fremme netværk mellem unge og styrke integration og identitetsdannelse 
for børn og unge på tværs i bydelen.  
 
Der afholdes fagudvalgsmøder en gang hver måned med undtagelse af juli, hvor 
lokaludvalget holder sommerferie. Fagudvalget for familie, børn og unge arbejder 
i 2020 med følgende aktiviteter: 

• 1.1 Besøg hos skolebestyrelser
• 1.2 Genbrug og bæredygtighed (samarbejde med Miljøpunkt Østerbro)
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Baggrund
Fagudvalget for familie, børn og unge har i efteråret 2019 arrangeret besøg hos i 
alt 4 folkeskolers skolebestyrelser. De resterende skoler (inkl. Privatskoler) kontaktes 
for at aftale besøg i løbet af de første par måneder af 2020. 
Besøgene hos skolebestyrelserne har til formål at præsentere lokaludvalget og 
vores arbejde (herunder også lokaludvalgets Lynpulje), og desuden at spørge skol-
erne, hvad de er optaget af, og hvor de ser muligheder for samarbejder med lokal-
udvalget. 

Opgaveområder
Opsøgende og engagerende arbejde, samarbejde med bydelens netværk.

Økonomi
Der afsættes ikke midler til dette projekt.

Baggrund
I samarbejde med Miljøpunkt Østerbro vil Østerbro Lokaludvalg arbejde opsøgen-
de med at synliggøre og løse miljømæssige problematikker relateret til spild og 
overproduktion hos en ung målgruppe. Lokaludvalgets ambition er at udvikle et 
uddannelsestilbud til skoleklasser og/eller klubber med børn i 6. klasses-alderen. 
Uddannelsestilbuddet skal fokusere på kreativitet, genbrug og re-design, og de 
deltagende børn og unge får mulighed for at designe og sy egne stofposer ud af 
genbrugstekstiler. 

Initiativet skal synliggøre Lokaludvalget og dets arbejde for unge, som er under-
repræsenteret i puljeansøgningerne. Samtidig skal initiativet skabe netværk mel-
lem børn og unge samt dialog og jordnære løsningsforslag til et komplekst prob-
lem, der kan være vanskelig at forholde sig til som barn. 

Der afholdes 4 workshops/undervisningsdage i foråret (formentlig februar) 2020, 
for 4 forskellige skoleklasser/klubber. Forløbet kan afsluttes med en prisuddeling, 
hvor den bedst udførte stofpose bliver kåret ud fra kriterier om funktion og æstetik.

Opgaveområder
Miljø og klima, samarbejde med byens netværk, opsøgende og engagerende 
arbejde.

Økonomi
Der afsættes i alt 35.000 kr. Til projektet, som skal dække honorar til underviser, 
materialer og forplejning.

1.1 Besøg hos skolebestyrelser

1.2 Bæredygtighed og design
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Kultur, fritid og idræt
2. Fagudvalget for

Fagudvalg for Kultur, Fritid og Idræt arbejder med kultur-, idræts-, forenings- og 
fritidsliv på Østerbro. Der afholdes fagudvalgsmøder en gang hver måned med 
undtagelse af juli, hvor lokaludvalget holder sommerferie. Fagudvalget for familie, 
børn og unge arbejder i 2020 med følgende aktiviteter:

• 2.1 Kulturfestival på Østerbro
• 2.2 Re-Fashion-Week-End
• 2.3 Copenhagen Light Festival
• 2.4 Fastelavnsfest i Fælledparken
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Baggrund
Der findes en bred og alsidig vifte af kulturinstitutioner- og aktører på Østerbro. 
Lokaludvalget vil gerne arbejde med at få de enkelte institutioner og aktører til at 
arbejde mere sammen, for at skabe liv i bydelen og sætte fokus på al den gode 
kultur, der enten eksisterer eller er potentiale for på Østerbro.
 
Under overskriften “samarbejde” inviteres alle interesserede kulturaktører på 
Østerbro til at deltage i og bidrage til kulturarrangementet, der skal være med 
til at udvikle Østerbros kulturelle identitet. 
Kulturarrangementet afholdes 10-13 september 2020 på udvalgte locations i 
hele bydelen.

Opgaveområde
Samarbejde med byens netværk.

Økonomi
Lokaludvalget afsætter 300.000 kr. til udgifter forbundet med kulturarrangementet. 
Heraf afsættes 25.000 kr. til logistik, lyd og scene, 25.000 kr. til markedsføring og 
PR. 250.000 kr. øremærkes til puljemidler der kan ansøges af kulturskabere, som 
ønsker at deltage med et arrangement til festivalen.

2.1 Kulturfestival på Østerbro

2.2 Re-Fashion Week-End
Baggrund
Lokaludvalget vil i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro arrangere et ikke-forbrug-
sarrangement. Formålet er at skabe dialog omkring (over)forbrug og synliggøre 
nye, grønne måder at forbruge på. 

Arrangementet vil finde sted på en relevant lokation, og der vil være et bredt pro-
gram med foredrag, workshops og genbrugsmarked.
Eventet vil finde sted d. 27. november eller på en anden dato der giver mening, 
f.eks. som kommentar til Black Friday.

Opgaveområde
Miljø og klima, borgerinddragelse og borgerdialog, samarbejde med bydelens 
netværk.

Økonomi
Lokaludvalget afsætter 50.000 kr. til afholdelse af eventet. Midlerne skal fortrinsvis 
gå til lokaleleje, projektledelse og logistik.
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2.3 Copenhagen Light Festival

2.4 Fastelavnsfest i Fælledparken

Baggrund
Copenhagen Light festival er en lysfestival, der afholdes hvert år i februar på 
udvalgte steder i København. Lokaludvalget ønsker, at Østerbro i 2020 skal være 
repræsenteret ved festivalen, og at der opstilles et midlertidigt værk, som kan op-
lyse Østerbro til glæde for lokale og besøgende under festivalen. Festivalen løber 
fra 1. - 24. februar 2020.

Opgaveområde
Samarbejde med byens netværk.

Økonomi
Lokaludvalget afsætter 50.000 kr. Til udvikling, opstilling og løbende udgifter til 
det midlertidige værk.

Baggrund
Lokaludvalget ønsker for 2. år i træk af afholde en gratis fastelavnsfest for børn og 
deres voksne på Østerbro. Arrangementet skal fungere som en samlende tradi-
tion for Østerbro, og være med til at skabe synlighed omkring lokaludvalget og 
dets arbejde for børnefamilier i lokalområdet. Der vil være tøndeslagning, faste-
lavnsboller og slik til børnene. De voksne kan få sig en kop kaffe ved kaffevognen, 
hvor der også vil være mulighed for at få info og viden om lokaludvalgets arbejde 
og mulighederne for at søge puljemidler etc.

Opgaveområde
Opsøgende og engagerende arbejde, samarbejde med byens netværk

Økonomi
Lokaludvalget har bevilget 20.500 kr. Til afholdelse af fastelavn i Fælledparken. 
Omkostningerne dækker indkøb af fastelavnstønder og tøndefyld, leje af kaffe-
vogn, forplejning og annoncering.
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Social, sundhed, 
ældre og integration

3. Fagudvalget for

Fagudvalg for Sundhed og Ældre arbejder med målgrupperne ældre, integration, 
handicappede, sundhed, udsatte grupper, hjemløse og bolig. Der afholdes fagud-
valgsmøder en gang hver måned med undtagelse af juli, hvor lokaludvalget holder 
sommerferie. 

I 2020 arbejder fagudvalget med;  

• 3.1 Forårs- og efterårsbanko
• 3.2 Jul for de ældre
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Baggrund 
I løbet af 2020 ønsker Lokaludvalget traditionen tro, at afholde i alt fire banko-
arrangementer for ældre, svage og ensomme borgere på Østerbro.  
Formålet med arrangementet er at understøtte og opdyrke netværk mellem en 
gruppe borgere, der måske ikke har stor social omgangssfære i forvejen. 
  
Fagudvalget for social, sundhed, ældre og integration vil gerne gøre noget for 
at hjælpe ensomme på Østerbro og give dem en anledning til at komme ud og 
møde andre lokale. Derfor er arrangementerne i princippet åbent for alle ældre 
borgere på Østerbro, der måtte være interesserede. Arrangementerne afholdes 
2 gange i foråret og to gange i efteråret.

Opgaveområder
Samarbejde med bydelens netværk, opsøgende og engagerende arbejde. 

Økonomi 
Lokaludvalget afsætter 2 x 20.000 kr. til annoncering, forplejning, rengøring 
og præmier.

3.1 Forårs- og efterårsbanko

3.2 Jul for de ældre
Baggrund
Det årlige julearrangement har til formål at samle ældre på Østerbro til en hyg-
gelig eftermiddag med en snak om ældres vilkår på Østerbro, samt høre de ældre 
borgeres idéer eller forslag til forbedringer. Arrangementet kan ligeledes skabe 
kontakt til en gruppe borgere der normalt kan være svær at nå, og skabe netværk 
mellem borgerne.
Arrangementet afholdes en eftermiddag i december, på en endnu ikke fastlagt 
lokation.
Fagudvalgets medlemmer deltager i arrangementet og informerer om lokalud-
valgets arbejde og projekter i bydelen, samler op på inputs og idéer.

Opgaveområder
Samarbejde med bydelens netværk, opsøgende og engagerende arbejde.

Økonomi
Der afsættes 17.500 kr. Midlerne går til forplejning, rengøring, bankopræmier og 
annoncering (fortrinsvis i Østerbro Lokalavis).
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Byplan, miljø og teknik
Fagudvalget for

Fagudvalget arbejder med trafik, byplanlægning og miljøspørgsmål på Østerbro. 
Fagudvalget behandler bl.a. mange høringssager relevante for bydelen, 
kommuneplanforslag, startredegørelser, forslag til lokalplan og udformningen af 
anlægsprojekter. Fagudvalget holder møde hver måned med undtagelse af juli.  
 
I 2020 arbejder fagudvalget for byplanlægning, miljø og trafik med: 

• 4.1  Udvikling af Nordhavnen
• 4.2 Trafiksamarbejde omkring Vennemindevej og Nygårdsvej 
• 4.3 Udvikling af Strandboulevarden
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Naturområde Nordhavn

Svanemølleværket

Svanemølleholmen (Borgerdialog via borgermøde + facebook omkring 
forholdet mellem byggeri og natur)
 
Vordingborggade
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4.1 Udvikling af Nordhavnen
 
Baggrund
Lokaludvalget engagerer sig i udviklingen af Nordhavnen, for at sikre den sker i 
Østerbros borgere samt de nye beboere i områdets bedste interesse. 
Konkret har Lokaludvalget følgende opmærksomhedspunkter:
 

 
 
 
 
 
 
Opgaveområde
Bindeled og sammenhæng mellem det bydækkende og det lokale, borgerind-
dragelse og borgerdialog.

Økonomi
Hvis Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse 
med et eller flere af de ovenstående temaer, kan der udmøntes midler til dette fra 
borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetram-
men til borgerinddragelses- og dialogaktiviteter er i alt på 250.000 kr. 

 

4.2 Trafiksamarbejde omkring 
Vennemindevej og Nygårdsvej
 
Baggrund 
fagudvalget ønsker at indgå i et samarbejde med de nye trafikgrupper, der er 
kommet i kvarteret omkring Vennemindevej og Nygårdsvej. Tanken er at arbejde 
på en trafikal helhedsløsning for hele kvarteret med udgangspunkt i det gene- og 
løsningskort, som lokaludvalgets arbejdsgruppe udarbejdede for nogle år siden. 
Der skal koordineres med arbejdsgrupperne og tages kontakt til dem, der var med i 
projektet tidligere. Miljøpunkt kan eventuelt varetage en koordinerende rolle.

Opgaveområde 
Miljø og klima
 
Økonomi
Der vil være udgifter til afholdelse af et borgermøde + annoncering, som endnu 
ikke er bevilget eller angivet i budgettet. 

•

•

•

•
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4.3 Udvikling af 
Strandboulevarden
Baggrund
Fagudvalget vil gerne indgå i dialog med borgerne om Strandboulevarden og 
indretning af det grønne rekreative areal. Samtidigt skal der lægges politisk pres på 
for at få afsat et ekstra beløb til byrumsindretning – fx bænke, legeplads, boldbure 
eller lign.

Opgaveområder
Miljø og klima, sammenhænd mellem det bydækkende og det lokale 

Økonomi 
Penge til afholdelse af et borgermøde med tilhørende annoncering. Endnu ikke 
bevilget eller angivet i budgettet.
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Puljeudvalget
Afsnit 5.

Borgerrepræsentationen har henlagt udmøntning af én årlig pulje til selvstændig 
varetagelse. Puljen skal gå til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og 
netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. 
Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalgene fastlægger 
selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.  

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter 
ansøgning fra borgere, brugere og foreningslivet. Lokaludvalgene kan også indgå 
i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i 
og udenfor bydelen. Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne 
projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og 
anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere. I 2020 er 
den samlede pulje til lokaludvalget på 3.378.279 kr. Heraf har LU besluttet at 
henlægge 1.875.779 kr. til puljer som borgerne kan søge efter nærmere fastsatte 
kriterier.

Puljeudvalget mødes 5 gange i løbet af 2020 og arbejder med synliggørelse af 
lokaludvalgets puljer og indstillinger til lokaludvalget. I 2020 arbejder pulje-
udvalget med at udvikle en puljeworkshop (se afsnit 9, idékatalog), der skal 
synliggøre puljerne til nye målgrupper, og øge kvaliteten i ansøgningerne.
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6. Tværgående 
aktiviteter
En række aktiviteter går på tværs af de enkelte fagudvalg og arbejdsgrupper og in-
volverer således hele lokaludvalget. Lokaludvalget holder møde hver måned, med 
undtagelse af Juli, hvor der er sommerferie. 

• 6.1 Samarbejde med Miljøpunkt Østerbro
• 6.2 Bydelsplan 2017-2020
• 6.3 Udvikling af bydelsplan 2021-2024
• 6.4 Østerbro Weekend
• 6.5 Borgerpanelundersøgelser om aktuelle Østerbroemner
• 6.6 Høringer
• 6.7 Forårsseminar
• 6.8 Nytårskur
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6.1 Samarbejde med Miljøpunkt 
Østerbro
Baggrund
Ifølge en driftsstøtteaftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro, 
varetager Miljøpunkt Østerbro på vegne af Østerbro Lokaludvalg den kommunalt 
finansierede lokale miljøopgave, sådan som den lokale miljøopgave er formuleret 
i ‘Kommissorium for Lokaludvalg’. Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagel-
sen af den lokale miljøopgave, også selvom der ydes driftsstøtte til miljøpunktet. 
Lokaludvalget skal derfor, sammen med miljøfonden, sikre at miljøopgaven vare-
tages i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i 
Kommissoriet. 

Miljøpunkt Østerbro har jf. aftalen om driftsstøtte en række opgaver i forbindelse 
med   modtagelse af driftsstøtte fra lokaludvalget. Herunder skal miljøpunkt sørge 
for:

1) At der årligt udarbejdes forslag til årsplan og budget for miljøarbejdet, for så vidt 
angår støttebeløbet. 

2) Sikre at årsplanen lever op til de forpligtelser for varetagelsen af det lokale mil-
jøarbejde, som er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg. 

3) At der årligt udarbejdes årsberetning og regnskab for miljøarbejdet, for så vidt 
angår støttebeløbet.

 
For at sikre det bedst mulige samarbejde, er der nedsat et samarbejdsforum, 
som mødes ca. 4 gange om året. Samarbejdsforummet består af fagudvalgs-
formændene, lokaludvalgets formandskab, repræsentanter fra Miljøpunkt 
Østerbros bestyrelse samt repræsentanter fra de to sekretariater. I 2020 mødes 
samarbejdsforummet medio januar, medio/ultimo april (ifm. Årsrapport og 
årsregnskab), medio/ultimo juni og ultimo september (ifm. Årsplan og budget). 
Derudover kan der løbende drøftes sager af gensidig interesse på fagudvalg-
smøder. I foråret 2020 skal Miljøpunkt Østerbro præsentere revisionspåtegnet 
årsregnskab og årsberetning.

Opgaveområder
Miljø og klima.

Økonomi
Lokaludvalget afsætter 650.000 kr. i aktivitetsmidler til Miljøpunkt Østerbro, som 
skal bruges til at løse ovenstående opgaver.
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6.2 Bydelsplan 2017-2020
Baggrund
Arbejdsplanen supplerer bydelsplanen, som er et fireårigt arbejdsprogram med 
overordnede linjer for bydelens udvikling. Lokaludvalget arbejder i 2020 med 
bydelsplanen 2017-2020 ud fra Lokaludvalgets vision for Østerbro, som den er 
beskrevet i arbejdsplanens intro. Visionen udfoldes i fire temaer og ni 
indsatsområder.

Visionen: 

• Et sammenhængende Østerbro
• Østerbroliv
• Fremkommelighed
• Grønne løsninger og klima

De primære opgaver som Lokaludvalget ønsker at arbejde med under 
bydelsplanen i 2020 er: 

Strandboulevarden som rekreativ klimapark. 

Nordre Frihavnsgade som cykelgade. 

Nordhavns byudvikling herunder sikring af grønne områder, høringer om 
lokalplaner og forbindelser til havnefronten. 

Mødesteder for unge: Netværksarbejde i sekretariatet, initieret af fagudval-
get for familie, børn og unge. 

Trafiksanering i Skt. Kjelds-kvarteret (se afsnit 4.2)

Opgaveområder 
Sammenhæng mellem det bydækkende og det lokale, borgerinddragelse og 
borgerdialog

Økonomi
Hvis Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse 
med et eller flere af de ovenstående temaer, kan der udmøntes midler til dette fra 
borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetram-
men til borgerinddragelses- og dialogaktiviteter er i alt på 125.000 kr.

Dertil kommer en række projekter og ønskede tiltag, som medvirker til at udvikle 
bydelen på kommunens politikområder.



31

UDKAST
Baggrund
Processen omkring udviklingen af Bydelsplan 2021-2024 igangsættes allerede i 
starten af året, så den nye bydelsplan kan ligge klar til beslutning medio 2021. 
Bydelsplanen afleveres til Borgerrepræsentationen til beslutning ultimo 2021. 
Konceptet for bydelsplanen forventes defineret af Borgerrepræsentationen i 
starten af 2020. Herefter kan Lokaludvalget gå i gang med at samle materiale ind 
til den nye Bydelsplan.  
En vigtig del af udviklingsprocessen er borgerinddragelse, som skal give Lokalud-
valget overblik over de forskellige borgere på Østerbros ønsker og holdninger til 
deres lokalmiljø. Bydelsplanen er Lokaludvalgets eget visionspapir og arbejds-
program, samt en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel. 
 
Bydelsplanerne kan fungere som lokale inspirationskataloger for Borger-
repræsentationen og forvaltningerne, samt give indblik i, hvilke lokale 
udfordringer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Det er vigtigt for lokaludvalget at indsamle holdninger og tilkendegivelser fra 
borgerne i forbindelse med udviklingen af bydelsplanen. Som supplement til 
digital borgerinddragelse via det digitale borgerpanel, sociale medier og borger- 
dialogsaktiviteter ved Østerbro Weekend, vil Lokaludvalget holde fast i de 
opsøgende borgerinddragelsesaktiviteter. I forbindelse med udviklingen af 
Bydelsplan 2021-2024 vil lokaludvalget f.eks. opsøge borgere på strategisk 
udvalgte lokationer. Der anvendes fortrinsvis spørgeskemaundersøgelser, men 
også mere uformelle interview- og samtalemetoder til at indsamle viden om 
borgernes holdninger til bydelen og dens udvikling.
 
Når der er samlet input fra alle kvarterer, samles de sammen, for at skabe overblik 
over tendenser eller temaer, der går igen eller om der er tværgående ønsker/ideer. 
Den indsamlede viden inddrages i udarbejdelsen af udkast til bydelsplanen.

Opgaveområder
Bindeled og sammenhæng mellem det bydækkende og det lokale, borgerind-
dragelse og borgerdialog.

Økonomi
Hvis Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse 
med et eller flere af de ovenstående temaer, kan der udmøntes midler til dette fra 
borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. 
Budgetrammen til borgerinddragelses- og dialogaktiviteter er i alt på 125.000 kr.

6.3 Udvikling af Bydelsplan 
2021-2024
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Baggrund
Østerbro Weekend er en fast tradition i lokalområdet, som er med til at skabe liv 
i bydelen og sætte fokus på Østerbros lokale offentlige og frivillige tilbud, og har 
et bredt fokus på foreninger og kulturelle tilbud. Lokaludvalget ønsker at skabe et 
arrangement som kan styrke samarbejde og netværk mellem lokale aktører og at 
synliggøre disse for borgerne på Østerbro. Festivalen er desuden en platform for at 
synliggøre Lokaludvalget og gå i dialog med borgere og samarbejdspartnere. 
 
Lokaludvalget deltager med eget telt og egen bod. Boden betjenes af medlemmer, 
som informer om lokaludvalgets sager, går i dialog med borgerne og fortæller om 
muligheden for at engagere sig i Lokaludvalgets fagudvalg eller arbejdsgrupper 
samt mulighederne for at få indflydelse på udviklingen af deres bydel. 

Lokaludvalget vil benytte Østerbro Weekend som en platform for aktiv borgerind-
dragelse og borgerdialog blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af bydel-
splan 2021-2024. Lokaludvalget har ligesom ved de tidligere arrangementer et telt 
på pladsen hvor Østerbro Weekend afholdes. Her kan lokalpolitikere, lokaludvalg-
smedlemmer og borgere mødes i uformelle rammer.  
 
I år er det Lokaludvalgets ønske at skabe et legende og afslappet format for den 
borgerrettede dialog. Således vil der være aktiviteter, som tager udgangspunkt i 
quiz, tegning, plancher og andre metoder, der kan sikre god, uformel dialog og 
borgerinddragelse.

Udvalgssekretæren er indtil videre tovholder i sekretariatet. Arbejdsgruppen 
bidrager den eksterne facilitator med planlægning af dagen samt deltagelse i ar-
rangementet. Sekretariatet står for tilladelser, kontrakter, PR, kontakt til foreninger 
samt præsentationsmateriale af lokaludvalgets egne projekter og indsatsområder. 

Østerbroweekend afholdes i Fælledparken i weekenden d. 6.-7. juni 2020.

Opgaveområde
Samarbejde med bydelens netværk.

Økonomi
Lokaludvalget afsætter i alt 237.000 kr. til afholdelsen af Østerbroweekend. 
Udgifterne dækker blandt andet de fysiske rammer, annoncering og ekstern 
facilitator samt forplejning til frivillige.

6.4 Østerbro Weekend
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6.5 Borgerpanelsundersøgelser 
om aktuelle Østerbro-emner

6.6 Høringer

Baggrund
Østerbro Lokaludvalg har oprettet et borgerpanel. Med jævne mellemrum sender 
lokaludvalget mails ud til de østerbroere, der har tilmeldt sig borgerpanelet, og 
stiller dem spørgsmål om bydelens udvikling. 
Ved hjælp af borgerpanelet undersøger lokaludvalget, hvad borgerne på Øster-
bro tænker om aktuelle problematikker i bydelen, så Østerbro kan blive en endnu 
bedre bydel at bo i. 

Opgaveområde
Borgerinddragelse og borgerdialog, sammenhæng og bindeled mellem det by-
dækkende og det lokale.

Økonomi
Der kan afsættes op til 125.000 kr. Til borgerinddragelsesaktiviteter/ Københavner-
inddragelse.

Baggrund
Der kommer løbende høringer på alle kommunens fagområder. Både på lokale 
sager om skoledistrikter, lokalplaner og byggesager. Men også på bydækkende 
høringer om strategier, politikker og handleplaner inden for alt fra sundhed og 
klimasikring til daginstitutioner og affaldssortering. Lokaludvalget behandler hvert 
år mellem 15 og 20 høringer, herunder et antal interne høringer i Københavns 
Kommune, samt høringer om lokalplaner, hvor lokaludvalget inviteres til at afgive 
høring. 

I 2020 forventes høringer vedrørende:  

• Bydelsplan 2021-2024.
• Kommunalplan 2019.
• Ændringer i skoledistrikter (Forventet høring fra BFU)

Opgaveområde
Borgerinddragelse og borgerdialog, sammenhæng og bindeled mellem det 
bydækkende og det lokale.
 
Økonomi
Hvis Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse 
med en eller flere høringer, kan der udmøntes midler fra borgerinddragelses-
rammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetrammen til borgerind-
dragelses- og dialogaktiviteter er i alt på 125.000 kr.
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6.7 Forårsseminar for 
Lokaludvalget
Baggrund
Lokaludvalget afholder et forårsseminar i enten april eller maj 2020, hvor arbejde, 
samarbejde og indsatsområder kan drøftes i hyggelige rammer. 
Der vil være oplæg fra formandskabet og eventuelt fra Miljøpunkt Østerbro. 
Sekretariatet stiller sig til rådighed med hjælp til programlægning og planlægning 
op til seminaret, og en eller flere af sekretariatets medarbejdere vil deltage. 

På lokaludvalgsmødet i januar 2020 nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af 
fagudvalgene. Denne gruppe fastlægger program, varighed og mødested for 
forårsseminaret. 

Sekretariatet foreslår at følgende punkter behandles på seminaret i 2020:

• Evaluering af Lokaludvalg med henblik på tilpasning og udvikling
• Bydelsplan 2021- 24 – temaer og retningslinjer?
• Retningslinjer for puljemidler
• Evaluering – har vi nået det vi ville i 2019? 

Økonomi
Der kan bruges op til 25.000 kr. Til seminaret, som tages fra sekretariatsbudgettet 
2020. Der hentes altså ikke puljemidler til aktiviteten, hvorfor den ikke medregnes i 
Lokaludvalgets samlede budget for 2019.
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7. Budget

Budget

Østerbropuljen

Nytårskur (bevilget)

Østerbro Weekend (bevilget)

Fastelavn (bevilget)

Kulturfestival (bevilget)

Design og bæredygtighed 
(bevilget)

Forårsbanko
(endnu ikke bevilget)

Efterårsbanko
(endnu ikke bevilget)

Jul for de ældre
(endnu ikke bevilget)

Re-Fashion Week-End
(endnu ikke bevilget)

Synliggørelse af 
Østerbropulje (bevilget)

Fortsættes på næste side

Ikke-disponerede 
Borgerdialogsaktiviteter  
(endnu ikke bevilget)

Lynpuljen

Kulturpulje

Ansøgte projekter (Puljer)

Egne projekter - 
Borgerrettede aktiviteter

Kommunikation

Udspecificeret

1.875.779

751.500

1.525.779

100.000

250.000

36.000

237.000

36.000

50.000

35.000

20.000

20.000

17.500

50.000

151.000

125.000

70.000
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arrangementer (tidligere 
informationspuljen)

Miljøpunkt (projektmidler)

Ialt

650.000

75.000

3.378.279

Borgerpanel, annonce og 
supplering 
(endnu ikke bevilget) 

Annoncering af nyhedsbrev 
(endnu ikke bevilget)

Øvrig kommunikation og PR
(endnu ikke bevilget)

Hosting af hjemmeside
(Endnu ikke bevilget) 4.500

31.000

15.500

30.000
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9. Idékatalog
I arbejdsplanen på de forrige sider er præsenteret en række aktiviteter, som 
Lokaludvalget vil arbejde med i 2019. fagudvalgene har også drøftet aktiviteter, 
der endnu ikke er 
færdigudviklet eller vedtaget i Lokaludvalget, men som alligevel bør nævnes, da 
disse idéer kan inspirere Lokaludvalgets arbejde i 2020. Disse idéer er samlet i 
et idékatalog 
på de næste sider. 

De idéer der er blevet drøftet, og som kan udvikles i 2020 er: 

• 9.1 Fællesspisning
• 9.2 Altankoncert
• 9.3 Streetart
• 9.4 Plejehjemsbesøg
• 9.5 Foreningssamarbejde
• 9.6 Puljeworkshop
• 9.7 Kunstudstilling for børn
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9.1 Fællesspisning (Fagudvalget for kultur, fritid og idræt)
Lokaludvalgets fagudvalg for kultur, fritid og idræt arbejder med en idé om at 
arrangere en fællesmiddag for Østerbros beboere. Det fælles måltid danner 
rammen for et offentligt tilgængeligt sted, hvor områdets forskellige beboere 
kan mødes på en uformel måde, drøfte idéer holdninger til området og lære 
hinanden at kende. 

9.2 Altankoncert (Fagudvalget for kultur, fritid og idræt)
Med inspiration fra Bispebjerg Lokaludvalg vil Østerbro Lokaludvalg gerne se 
nærmere på at arrangere en eller flere altankoncerter i en udvalgt etageejen-
dom på Østerbro. Koncerterne skal bygge en visuel og lydmæssig bro fra 
bygningen og ned til gaden. Hensigten er at skabe dialog omkring bruges 
af området samt forholdet mellem det private og det lokale.

9.3 Streetart (Fagudvalget for kultur, fritid og idræt)
Projektet skal skabe liv og kulør i gadebilledet, og give lokale kunstnere og/eller 
initiativtagere mulighed for at præge det visuelle udtryk i deres lokalmiljø. 
Værkerne der udvælges, skal give lokale et fælles reference- og samlingspunkt. 
Det er Lokaludvalgets ønske at arbejde videre med idéen om at skabe et 
streetart projekt der tager hensyn til Lokaludvalgets overordnede arbejde med 
at skabe en grøn og klimavenlig bydel. Der skal i projektet indarbejdes en måde, 
hvorpå alle værker og materialer kan få et nyt liv efter udstillingsperioden.

9.4 Plejehjemsbesøg (fagudvalget for social, sundhed, ældre og integration)
Lokaludvalgets fagudvalg for Social, sundhed, ældre og integration overvejer at 
foretage en række plejehjemsbesøg i 2020. Her vil de gå i dialog med 
beboerne, og sikre sig at denne gruppe borgere bliver hørt i Lokaludvalgets 
generelle arbejde.

9.5 Foreningsdag (fagudvalget for familie, børn og unge)
Samarbejdsprojekt med lokale idrætsforeninger om afholdelse af event – fx en 
sportsdag, hvor idrætsforeninger får mulighed for at præsentere deres 
aktiviteter/klub for skoleelever. Afholdelse fx i Fælledparken, på en folkeskole 
eller på Østerbro Stadion i skoletiden, hvor alle skoler inviteres til at besøge 
eventet og prøve de medvirkende foreningers aktiviteter. 

9.6 Puljeworkshop (Puljeudvalget)
Puljeudvalget overvejer at afholde en puljeworkshop i samarbejde med 
sekretariatet. Workshoppens formål, er at kommunikere muligheder, frister 
og kriterier for at søge puljerne ud til nye målgrupper. 

9.7 Kunstudstilling for børn (Fagudvalget for familie, børn og unge)
En udstilling der eventuelt kan kobles sammen med undervisningsforløbet 
”design og bæredygtighed” (afsnit 1.2). Med udgangspunkt i integration og 
overvejelser over udtrykket ”danskhed” vil fagudvalget invitere en række 
kunstnere til at skabe fortællende værker, der kan være omdrejningspunkt for 
dialog omkring forskellige måder at være dansk på.
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