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Procesplan fra idé til plan 

Tidspunkt Element Beskrivelse 

Maj Igangsættelse af proces 

og 

borgerpanelundersøgelse 

 Lokaludvalget godkender bydelsplanproces, udsendelse af bred borgerpanelundersøgelse og afsætter 

midler. 

 Udsendelse af bred borgerpanelundersøgelse, hvor udfordringer i og ønsker for bydelen undersøges. Det 

er brede spørgsmål, der kan tages videre i resten af processen. Sekretariatet udarbejder spørgsmål og 

sender undersøgelsen ud. 

Juni Opstartsseminar Opstartsseminar med præsentation af borgerpanelundersøgelse og data om bydelen samt med workshops om 

visioner for bydelen og indsatsområder/temaer/koncepter, som lokaludvalget vil arbejde med i bydelsplanen. 

August Fagudvalg prioriterer 

projekter og 

repræsentantskab 

rekrutteres 

 Arbejdet med bydelsplanens projekter foregår i fagudvalgene, som løbende udbygger beskrivelsen af 

valgte indsatser/projekter. Interesserede københavnere (fra fx repræsentantskabet) er velkomne til at 

deltage. Sekretariatet udarbejder en arbejdsbeskrivelse. 

 Repræsentantskabet ”rekrutteres” og inviteres til FU-møde til dialog om bydelsplanen. 

September Status på 

bydelsplanarbejdet 

På lokaludvalgsmødet afgiver fagudvalgene status for bydelsplanarbejdet og kommer med input til den videre 

inddragelse – herunder spørgsmål til den uddybende borgerpanelundersøgelse, til et borgerrettet event eller 

ønsker til anden inddragelse, som LU selv står for (målrettet inddragelse af specifikke grupper, afprøvelse af 

alternative metoder, at stå på gaden, aktørmøder m.m.). 

Oktober Københavnerinddragelse Udsendelse af borgerpanelundersøgelse (foreløbig plan er uge 43) om specifikke indsatsområder/temaer samt 

borgerinddragelse. 

November Status på 

bydelsplanarbejdet 

På lokaludvalgsmødet afgiver arbejdsgrupperne status med bydelsplanarbejdet. Afrapportering fra 

borgerpanelundersøgelse 
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Nov./dec.  Skriveproces Skriveprocessen sker kontinuerligt undervejs, og intensiveres mod processens afslutning. Herefter er der behov 

for løbende tilpasning af tema- og projektbeskrivelser i planen. 

Januar 2023 Opsætning, redigering og 

layout 

Bydelsplanen redigeres, layoutes og sættes op i det endelige format – fx på hjemmeside og en trykt pixiudgave. 

Januar 2023 Status på 

bydelsplanarbejdet 

På lokaludvalgsmødet afgiver arbejdsgrupperne sidste status med bydelsplanarbejdet. Der bliver muligvis endnu 

en mulighed for at afgive sidste status på Lokaludvalgsmødet i februar. Det kommer lidt an på hvornår præcis 

bydelsplanerne forlægges BR. 

Februar/marts? 

2023 

Repræsentantskab 

godkender 

Repræsentantskabet forelægges lokaludvalgets udkast til bydelsplanen til godkendelse. 

Marts/april? 

2023 

Endelig godkendelse og 

præsentation af 

bydelsplan 

Bydelsplanen præsenteres for alle interesserede på lokaludvalgsmødet. Ved mødet godkender lokaludvalget 

bydelsplanen. 

Marts 2023  Realisering af bydelsplan Gennem lokaludvalget løbende arbejde realiseres bydelsplanen. Arbejdet fortsætter udover 

bydelsplansprocessen og kræves løbende tilpasning af bydelsplanens temaer og projekter. 

Maj 2023 BR foreligges 

bydelsplanerne 

Borgerrepræsentationen foreligges bydelsplanerne på deres møde i maj 2023. 

 


