
Rammer og proces for arbejdet med Valby Bydelsplan 2022 

 

Opsamling fra lokaludvalgets evaluering af den gældende bydelsplan:  

• Flagskibsprojekter er med til at fokusere opmærksomheden politisk og skabe enighed om 

prioriteringer 

• En klar vision skaber basis for en klar fortælling, der kan sælges politisk 

• I eksemplet Toftegårds Plads er de klare, konkrete ønsker gået ind i planlægningen i 

forvaltningen og hos rådgivere og har været redskaber til at holde projektet på sporet 

• Målsætningsprojekter (fx trafiksikkerhed, stisystemer) er med til at holde fokus på et 

indsatsområde som højt prioriteret 

• Konkrete projekter kan fremmes, men kan også løbe ud i sandet. De bygger tit på borgeres 

ønsker i processen 

• En fordel at spille ind på områder, hvor vi ved, der skal ske noget (fx idrætspark) 

• Den helt overordnede vision for Valby er lidt fraværende, eller for beskrivende 

• Begrænsningens kunst er vigtig.  

 

Rammer for arbejdet med den kommende bydelsplan, som lokaludvalget og 

fagudvalg/miljøgruppen kan tage udgangspunkt i:  

• Vision: Der skal i løbet af efteråret udarbejdes en indledning, der indeholder en vision for 

Valby: Overordnet fokus på bydelens udvikling og sammenhæng 

• Flagskibsprojekt: Der kan, men skal ikke, være et flagskibsprojekt, der er lokaludvalgets 

højst profilerede og prioriterede ønske for de næste fire år. I seneste bydelsplan var det: 

”Kulturens Plads i Valby”. 

• Strategiske indsatser: Der skal være et antal strategiske indsatser, der betegner et 

prioriteret indsatsområde med en målsætning. I seneste bydelsplan var et eksempel: 

”Stiforbindelser: Målsætning: Sammenhængende stisystem – fokus på missing links” 

• Hvert fagudvalg skal levere mindst ét strategisk indsatsområde.  

• Konkrete projekter: Der skal være et antal Konkrete projekter, der betegner en afgrænset, 

konkret ting, vi gerne vil have gennemført. I seneste bydelsplan var et eksempel: 

”Helhedsrenovering af vejen Vigerslev Allé”. 

• Samlet set skal bydelsplanen indeholde 12-14 strategiske indsatser og konkrete projekter. 

• Omfanget af tekst må højst samlet set svare til den seneste bydelsplan. 

 

 

 



Fagudvalg og miljøgruppens inddragelse af borgerne i udarbejdelse af projekter 

• Det er fagudvalgene og miljøgruppens opgave at inddrage borgerne. Det gælder om at 

indhente og videreudvikle ideer fra borgere og at inddrage borgere i formulering og 

prioritering af bydelsplanens strategiske indsatser og konkrete projekter. 

• Fagudvalgene bestemmer og planlægger selv, hvordan de vil gøre det. Vi tænker at være til 

stede både på Folehavefestival, Valby Kulturdage og Kulbanefestival. Formerne kan fx være 

at gå i dialog på stedet i et bestemt tidsrum, at lave små møder eller workshops, indsamle 

ideer på postkort, mail, gule sedler eller en byvandring mm.  

• Fagudvalgene skal i deres inddragelse af borgerne modtage og videreformidle ideer til de 

andre fagudvalg, hvor de er relevante. 

• Fagudvalgene skal i deres inddragelse indbyde borgerne til at deltage i borgerpanel og i det 

repræsentantskab, der på min. to møder skal drøfte og godkende den samlede bydelsplan. 

Dele af repræsentantskabet kan desuden inddrages som referencegruppe på udvalgte 

emner.  

• Hvert fagudvalg har udpeget et medlem til at koordinere borgerinddragelsen i forhold til de 

andre underudvalg i forbindelse med de tre kulturfester i august-september. Udvalget kan 

med fordel fortsætte arbejdet som koordinerende led i hele processen for bydelsplan.  

 

Proces 

• Juni: Fagudvalg har indledende drøftelser af mulige temaer og drøfter og tilrettelægger 

borgerinddragelsen. 

• August-oktober: Første fase af borgerinddragelse, indsamling af ideer og involvering af 

borgere i debat og ideudvikling. Borgere indbydes til borgerpanel, repræsentantskab og 

videre drøftelser eller møder på konkrete områder, de interesserer sig for. 

• November-december: Opsamling, bearbejdning, første skrivefase, første møde i 

repræsentantskabet. Udvælgelse af de strategiske indsatser og konkrete projekter, der skal 

med i bydelsplanen. Lokaludvalgsworkshop om overordnet vision til indledning. 

• Januar-februar: Anden skrivefase, inddragelse af borgere i den endelige udformning af de 

valgte strategiske indsatser og konkrete projekter, færdiggørelse af Vision for Valby: 

Overordnet fokus på bydelens udvikling og sammenhæng. 

• Februar-marts: Andet møde i repræsentantskabet – godkendelse af bydelsplan. 

• April-maj: Fremlæggelse i Borgerrepræsentationen på maj-mødet, inden da afholdes 

formentlig et dialogmøde mellem lokaludvalg og Borgerrepræsentationen.  

 


