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Kgs. Enghave Lokaludvalgs input til mere decentral
forvaltningsorganisering
Kgs. Enghave Lokaludvalget finder det positivt, at Københavns
Kommune sætter fokus på at finde løsninger for en mere decentral
forvaltningsstruktur, og at lokaludvalgene og lokale aktører inddrages
i arbejdet med at forbedre Kommunens nuværende overordnede
organisering.
Lokaludvalget mener, at det er Kommunens fornemmeste opgave på
kvalificeret vis at hjælpe borgerne hurtigst muligt videre med deres
individuelle udfordringer. Dette bør gøres ved etablering af et udvidet,
kommunalt center i Kgs. Enghave, indeholdende modtageenheder for
det vi i dag kender som borgerservice, sundhedscenter, socialcenter og
erhvervscenter.
På trods af Kgs. Enghaves beboersammensætning har bydelen meget
få kommunale lokaliteter; skolerne og Biblioteket, hvorfor
Lokaludvalget ser Kommunens ideer med en borgernær, forenklet
struktur, som en mulighed for at gennemføre dette blandt borgere, som
er udfordret ved den laveste levealder, dårlig sundhedstilstand og høj
andel af borgere med lav indkomst og uddannelsesniveau i
København.
Kommunen ville her kunne bruge de indsamlede Best Practice
løsninger og skabe en model for en ensartet indsats for lokale,
borgernære indsatser, der efterfølgende kan kopieres i andre bydele.
Centeret skal, udover at være en lokal frontdesk-enhed, primært have
fokus på det sociale område og sundhed, fordi det primært er inden for
disse områder, at der findes mindre ressourcestærke borgere, der er
særligt udsatte i f.t. at håndtere en stor kommune med mange tilbud
og indgange. Her skal et højt specialiseret team af tværfaglige
rådgivere tilbyde en individbaseret indsats.
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Borgeren bør møde én kontaktperson, som følger vedkommende
uanset ændringer så som alder eller fysisk formåen, og sørger for
afklaringer på tværs af forvaltningsskel vha. det specialiserede team
og den bagvedliggende administrative struktur, der ligeledes er
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.

placeret i bydelen. Dermed fjernes de uigennemskuelige kommunale
processer og indgange for borgeren, samtidigt med at Kommunen kun
har brug for en lokalitet.
Et lokalt placeret kommunalt center vil naturligt skulle indgå i dialog
og samarbejde med afgørende lokale aktører i civilsamfundet så vel
som de i erhvervslivet, som ønsker at gøre en forskel lokalt, og som
Kommunen kan initiere forskellige former for CSR-relateret
samarbejde med. Centerets erhvervsdel vil kunne bidrage til at styrke
det lokale handelsliv, de mange mindre virksomheder, samt
iværksætterne, og sørge for at erfaringerne med f.eks. projektet:
Forsøg med lokal forankring bliver videreført.
Indtil et sådant center kan blive en realitet, vil Lokaludvalget gerne
opfordre til, at Kommunen indtænker de lokale folkeskoler som steder
for indgange til Kommunen, således at flere borgere naturligt lærer
skolerne fysisk at kende og skolerne derved lettere kan rekruttere
lokalområdets forældre og børn i forbindelse med indskrivning.
Kgs. Enghave Lokaludvalg indgår i øvrigt gerne i et samlokaliseret
lokalt center med ovennævnte samt andre områdebaserede indsatser.
Vores erfaring med samlokalisering med helhedsplanen og dertil
knyttede lokale projektfolk er meget positiv i relation til lokal
videndeling og samarbejdsprojekter.
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil gerne kvittere for vores tidligere
inddragelse i forbindelse med strukturudvalgets analysefase og stiller
sig naturligvis til rådighed for uddybende drøftelser om
løsningsmuligheder for en mere decentral forvaltningsstruktur.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg

Side 2 af 2

