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NOTAT 

Forslag til: Disposition for bydelsplaner 2017 – 2020 
 
Form og layout 
Af hensyn til at sikre en vis genkendelig i kommunens planer foreslås 
en fælles overordnet disposition i bydelsplanerne samt anvendelse af 
kommunens designmanual mv., men med plads til stor forskellighed i 
formidling og vægtning af fokus i de enkelte planer. Det foreslås 
endvidere, at længden på bydelsplanerne søges begrænset til 
maksimalt 25 sider.  
 
Økonomiforvaltningen varetager opgaven med at opsætte og layoute 
bydelsplanerne. Tilretninger af layout, disposition mv. samt den 
konkrete arbejdsdeling mellem Økonomiforvaltningen og 
lokaludvalgssekretariaterne fsva. leverancer til layoutopgaven mv. 
aftales endeligt på møderække mellem parterne, når konceptet er 
godkendt. 
 
Forslag til disposition er indsat neden for.  
 

 
Disposition 
 
1. Forord af lokaludvalgets formand 

 
2. Forord af Overborgmesteren  

 
3. Vision (med forslag til underpunkter) 

 
3.1. Lokaludvalgets vision for bydelens udvikling 
3.2. Status siden sidst 
3.3. Mål – som lokaludvalget vil arbejde mod de næste år 
3.4. Kort over bydelen 
 

4. Bydelens egenart, udfordringer og potentialer (evt med fokus 
på forskellige delområder i bydelen) 
 
4.1. XXX 
4.2. XXX 
4.3. XXX 
 

5. Virkeliggørelse af (2 eller flere) Københavns Kommunes 
målsætninger og politikker (som fastlagt i Kommuneplan 2015 
og udfoldet i diverse politikker og strategier i hele kommunen fx 
Erhvervspolitik, Klimatilpasningsplan, Sundhedspolitik, 
Socialstrategi, Fællesskab København, Bynaturstrategien m.fl.)  
 
5.1. XXX 
5.2. XXX 
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 Side 2 af 2 

 
 

6. Lokaludvalgets indsatsområder/ arbejdsprogram 
 

6.1. Lokaludvalgets arbejde for at indfri visionerne for bydelen  
6.2. Hvordan arbejdes med borgerinddragelse 
6.3. Evt. beskrivelse af hvordan lokaludvalget arbejder med 

partnerskaber lokalt og på tværs af byen, herunder inden for 
miljøområdet  

6.4. Strategiske retningslinjer for uddeling af puljemidler 
6.5. XXX 
6.6. XXX 

 
7. Tilkendegivelser fra forvaltninger på baggrund af 

fagforvaltningshøring (fokuseret og prioriteret) 
 

8. Evt. bilag med konkrete projektforslag  
 
 


