Til Økonomiudvalget
Kongens Enghave Lokaludvalg henstiller til Økonomiudvalget, at
tage en drøftelse vedrørende Bydelsplanprocessen for Kongens
Enghave og Vesterbro.
.
Der er fra Økonomiforvaltningen lagt op til, at arbejdet skal tage
udgangspunkt i en fælles vision, arbejdsplan m.m., der skal ende
ud i en fælles bydelsplan.
Det mener vi ikke er et frugtbart udgangspunkt for udviklingen af
det lokale demokrati. Det færdige produkt af et sådant arbejde vil
ikke basere sig på det specifikke lokalkendskab og den identitet,
som findes i de 2 nedsatte lokaludvalg, og ville dermed i bedste
fald være nogle overordnede abstrakte betragtninger, som ikke
kan engagere borgerne i bydelene. Og som vil have ringe værdi
for det videre planlægningsarbejde.
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Der er fire lokaludvalg, som nu har været igennem bydelsplanprocessen. Der er høstet forskellige erfaringer, bl.a. at det er vigtigt at komme ud til borgerne, der hvor de færdes samt at arbejde med temaer
som borgerne finder nærværende. Dette gør både deltagelsen større og
bedre. Og det vil vi gerne i Kongens Enghave.
Beslutningen om at oprette lokaludvalg både for Kongens Enghave og
Vesterbro tog sit naturlige udgangspunkt i de to bydeles forskellige
beboersammensætninger, kulturer, problemstillinger etc. Kort sagt: at
der på alle måder er relativt langt fra Valbyparken til Hovedbanegården. Det mener vi fortsat der er.
For at have det bedste udgangspunkt for at udarbejde en bydelsplan
for Kongens Enghave, mener vi, at de to lokaludvalg skal have mulighed for at udarbejde hver sin vision, arbejdsplan og til sidst hver sin
bydelsplan. Og at der findes de økonomiske ressourcer til dette.
Kongens Enghave Lokaludvalg indstiller til Økonomiudvalget at lade
forvaltningen tilpasse bydelsplansarbejdet til de faktiske forhold og til
den igangværende proces, nemlig at hver af de eksisterende lokaludvalg i Kongens Enghave og på Vesterbro fortsætter deres bydelsplanarbejde, som for Kongens Enghave er opstartet sidste år.

Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i
bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

At skulle samordne bydelsplanarbejdet for at munde ud i en enkelt
bydelsplan, vil virke som en forvaltningsakt, der hverken kan finde
støtte i de i udvalgene nedsatte grupper eller ud fra de faktisk
eksisterende forskelligheder i de områder i bydelene, som lokaludvalgene repræsenterer.
Skal bydelsplanarbejdet forstås som et aktiv bidrag til anvendelse og
udvikling af lokal- og nærdemokratiet, og ikke som en socialpædagogisk foranstaltning, ville en sådan forvaltningsakt virke
kontraproduktiv og fratage den igangværende proces væsentlige dynamiske elementer.
Derfor indstiller Kongens Enghave Lokaludvalg, at der udarbejdes
bydelsplaner særskilt for Kongens Enghave og Vesterbro, sådan som
det også kom til udtryk fra begge bydelsplanlægningsgrupper i de to
lokaludvalg på mødet med Økonomiforvaltningens Center for Borgerservice og Center for ByUdvikling.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
Pva. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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