
 

 Skabelon til beskrivelse af projekt i bydelsplan forud for Kgs. Enghave Lokaludvalgsmøde i 

september.  

 
Formål med lokaludvalgenes bydelsplaner er:  

 At belyse bredden af behov og interesser for indsatser i bydelen, på baggrund af fakta om bydelen, 

københavnerdialog og samarbejde forvaltninger.  

 At belyse lokaludvalgenes prioriterede visioner og indsatsområder i bydelen.  

 At fungere som lokaludvalgets arbejdsplan for og med bydelen om realisering af indsatsområder.  

 At fungere som dialogredskab om bydelens udvikling med københavnere, forvaltninger, udvalgene og 

Borgerrepræsentationen.  

 

Fagudvalgene kan have et eller flere projekter. Der skal udarbejdes en beskrivelse for hvert projekt. Vigtigt at fagudvalgene 

prioriterer lige netop det, som de ønsker at arbejder med i de næste år, så de ikke har flere projekter end de reelt kan nå at 

arbejde med i perioden. Beskrivelser sendes til sekretariatet senest 12. september, så det kan komme med i dagsordenen 

som bilag.  

 

Identifikation af projekt(er) som fagudvalget ønsker at arbejde med i løbet af denne lokaludvalgsperiode. (Husk at 

inddrage input fra lokaludvalgsseminaret 12. juni 2022.)  

 

Arbejdsspørgsmål:  

1. Hvilket projekt vil fagudvalget arbejde videre med de kommende år?  

2. Hvad ønsker fagudvalget, at Sydhavnen skal opnå med projektet?  

 

Beskriv baggrunden for udvælgelsen af projektet.  

Arbejdsspørgsmål:  

1. Hvad er det, der pirrer fagudvalgets nysgerrighed og lyst til at arbejde med projektet? (Inddrag gerne hård/blødt data).  

 

Borgerinddragelse. Reflekter over tilrettelæggelse af den københavnerinddragelse, der skal ligge til grund for projekter, 

der indgår i bydelsplanen.  

 

Arbejdsspørgsmål:  

1. Hvilken form for borgerinddragelse planlægger fagudvalget at afvikle? Hvornår? Hvordan? Evt. omkostninger (der er 

foreslået, at der i alt afsættes 30.000 kr. af puljemidler i år til borgerinddragelse i regi af bydelsplanen)? Evt. behov for 

sekretariatsbistand i hvilket omfang?  

2. Lokaludvalget har besluttet at iværksætte en borgerpanelundersøgelse i oktober (uge 43). Spørgsmål kan kredse om 

hvad borgernes mener er vigtigst, at Lokaludvalget belyser, iværksætter, fremmer m.v. i forhold til det prioriterede projekt. 

Hvilke specifikke spørgsmål vedrørende det/de prioriterede temaer/udfordringer ønsker fagudvalget at få med i 

borgerpanelundersøgelsen, som iværksættes i oktober?  

 

Samarbejde med forvaltninger og andre målgrupper. Det er vigtigt, at bydelsplanen udarbejdes i en tidlig og tæt dialog 

samt samarbejde med forvaltninger og andre forskellige målgrupper.  

 

Arbejdsspørgsmål:  

1. Hvordan indtænkes forvaltningen og evt. andre aktører/målgrupper i samarbejdet?  

 


