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Høringssvar vedr. høring om nyt bydelsplanskoncept 

 

Overordnet set er Vanløse lokaludvalg positivt over for de foreslåede 

ændringer i bydelsplanskonceptet. Især skal det fremhæves, at det er 

tilfredsstillende, at bydelsplanerne sættes mere fri i forhold til sidste 

omgang bydelsplaner.  

Overordnet set skal det herfra også bemærkes, at bydelsplanerne er de 

af kommunens mange planer og dokumenter, der mest righoldigt viser 

byens mangfoldighed i form af billedmateriale fra hele byen og ikke 

kun de mest ikoniske/centrale pladser og steder i byen. Man kunne 

ønske, at resten af kommunens planer kunne lade sig inspirere heraf.  

 

Nedenfor vil vi besvare de tre stillede spørgsmål ud fra vores 

erfaringer med bydelsplansarbejdet:  

Sp 1: 

Kan lokaludvalget fremhæve særlige fordele og ulemper ved hhv. 

første og anden runde af bydelsplaner? 

Vedr. anden runde har det især været opfattet negativt at der var meget 

faste krav til antallet af projekter og graden af detailplanlægning og 

budgetopstilling. Dette skal især ses i lyset af det efterspil, der har 

været på projekterne, hvor de ikke har nydt tilstrækkelig opbakning 

fra hverken fagforvaltninger eller borgerrepræsentation til, at det har 

været indsatsen værd.  

Vedr. første runde vil vi særligt fremhæve muligheden for at arbejde 

på et visionsniveau som værende positivt.  

 

Sp. 2: 

Hvad vil lokaludvalget gerne fastholde i en ny runde, og hvad 

anbefaler lokaludvalget udgår? 

Som følge af besvarelsen af sp. 1, vil lokaludvalget anbefale – som det 

også er planlagt i dette oplæg – at kravene om et specifikt antal 

projekter droppes, samt projekternes detaljeringsgrad sættes mere fri.  
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Sp. 3:  

Har lokaludvalget konkrete forslag til, hvordan bydelsplanerne kan 

bruges til at styrke dialogen med hhv. kommunens forvaltninger og 

politikere?  

For at styrke dialogen om bydelsplanerne med hhv. forvaltninger og 

politikere, mener Vanløse Lokaludvalg, at det er vigtigt at inddrage 

såvel forvaltning som politikere i processen med at udvikle 

bydelsplanen. Lokaludvalget ser bydelsplanprocessen som en oplagt 

mulighed for at mødes på tværs af de normale virkefelter og ser derfor 

muligheder i at få forvaltninger til at tale sammen med hinanden.  

Vanløse lokaludvalg mener desuden, at man med frisættelsen fra 

meget beslutningsklare projektforslag (anden runde), skal arbejde 

mere på at bruge bydelsplanerne som oplæg til samarbejde med 

fagforvaltningerne og ikke så meget som konkret indspil i 

budgetforhandlinger. Der bør derfor arbejdes med, at fagforvaltninger 

og lokaludvalg får dialog omkring visioner og ideer til projekter i 

bydelen.  

 

Venlig hilsen  

 

Vanløse Lokaludvalg 

 

 


