
Valby 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.
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BLAND DIG I BYEN – MEDBORGERSKAB OG 
INKLUSION

Valby Lokaludvalg har modtaget ovenstående i høring og drøftet 
høringsmaterialet på Lokaludvalgets møde d. 12. oktober 2010. Valby 
Lokaludvalg har med inviterede lokale aktører på integrationsområdet 
diskuteret oplægget med Borgmester Klaus Bondam d. 14. sep. 
Høringssvaret tager således udgangspunkt i høringsmaterialet og i det, der 
kom frem under mødet med Borgmesteren.

Valby Lokaludvalg har tidligere afholdt et seminar om integration d. 10. maj 
2007. seminaret viste, at der er rigtig mange aktive ressourcer i bydelen.. 

Samlet set tilslutter Valby Lokaludvalg sig de intentioner udspillet giver 
udtryk for. Dog har Valby Lokaludvalg følgende kommentarer til forslaget:

 Valby Lokaludvalg er bekymrede for hvorvidt forslaget er tænkt 
bredt nok. Eksempelvis viser Tryghedsindekset, at utrygheden i 
Valby er størst i Vigerslevområdet – et område der geografisk ligger 
udenfor de socialt udsatte områder, der oftest sættes ind overfor. 
Endvidere mener Valby Lokaludvalg, at integrationsproblemer i høj 
grad bør ses i sammenhæng med socialt betingede problemstillinger.

 Valby Lokaludvalg tvivler på hvorvidt den nødvendige finansiering 
følger med intensionerne. Det ses blandt andet, at en lang række 
tiltag i Kultur- og Fritidsforvaltningen sløjfes ved årets udgang. 
Valby Lokaludvalg undrer sig over nedprioriteringen, da der 
tydeligvis mangler kvalitetstilbud i fritidslivet, særligt til unge 
etniske minoriteter som ligesom alle andre grupper, søger 
tidssvarende kommunale tilbud på fritidsområdet.
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 Valby Lokaludvalg mener, at det er en stor mangel, at 
integrationsudspillet ikke har fokus på de bidrag etniske minoriteter 
selv kan spille ind med. Herunder også hvilke måder hvorpå 
forskellige trossamfund kan bidrage.

 Valby Lokaludvalg støtter den store vægtning, der er lagt på 
sprogstimulering, og håber, at man i samme åndedrag medtænker en 
styrkelse af undervisningen omkring foreningskultur, 
beboerdemokrati og hele den danske samfundsmodel i 
sprogundervisningen.

 Valby Lokaludvalg finder, at integrationsudspillet ikke i tilstrækkelig 
grad fokuserer på den fysiske planlægning i udsatte områder. Særligt 
mangler der langt bedre fysisk planlægning i de udsatte 
boligområder hvor blandt andet ændrede stiforløb og bedre 
gennemtænkt belysning kan dæmme op for utryg færden. Dette skal 
selvfølgelig koordineres med tiltag som områdeløft.

 Valby Lokaludvalg bakker op omkring initiativer, der forsøger, at få 
unge etniske i praktik og job. Dog mener Valby Lokaludvalg, at der i 
højere grad skal sættes fokus på jobskabelse frem for rådgivning til 
hvordan man får et job. Valby Lokaludvalg vil gerne være 
behjælpelige med at skabe kontakter til det lokale erhvervsliv.

 Valby Lokaludvalg ser gerne større fokus på rollemodelprojekter 
hvor rollemodellen har etnisk baggrund og på mentorprojekter rettet 
mod unge i skole-, job- og fritidssammenhænge.

 Valby Lokaludvalg ønsker, at integrationsudspillet gør op med 9-16 
indsatser, idet mange problemer opstår udenfor almindelig 
arbejdstid. I den sammenhæng støtter Valby Lokaludvalg en øget 
indsats på gadeplan hvor gademedarbejderne er der, hvor/når 
problemerne finder sted. Desuden støtter Valby Lokaludvalg 
udvidelse af klubbernes åbningstider.

 Valby Lokaludvalg ønsker at understrege vigtigheden af at styrke 
driften af det pædagogisk integrationsfremmende arbejde i skolerne, 
klubberne og idrætsforeningerne således, at projekter med to-treårigt 
drifttilskud ikke dør ud når den tilsigtede frivilligt baserede 
forankring ikke efterfølgende lykkes og således, at idrætsklubberne 
er klædt på til de pædagogiske udfordringer der ligger i det 
integrationsfremmende arbejde. Ved at styrke driften i skolerne, 
klubberne og idrætsforeningerne sikres den afgørende faktor i at 
”redde” de unge udsatte gennemetableringen og udbygningen af 
systematisk relationsbaserede arbejde.

Forslag om koordineret lokal indsats
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Valby Lokaludvalg noterede sig, at nye undersøgelser, ifølge borgmesteren 
viser, at mange grupper etniske minoriteter i højere grad identificerer sig 
med den by/bydel de bor end i det land de bor i. Dette indebærer alt andet 
lige, at store dele af det integrationsfremmende arbejde bør ske i 
nærmiljøerne. Valby lokaludvalg foreslår derfor, at der fremadrettet afsættes 
fornødne midler til at koordinere det integrationsfremmende arbejde lokalt 
og til at etablere lokalt forpligtende samarbejde omkring integration. Dette 
understøttes endvidere af det nære kendskab flere af Lokaludvalgets 
medlemmer har til integrationsfremmende projekter, der søsættes i Valby. På 
baggrund af disse erfaringer ønsker Valby Lokaludvalg at påpege, at 
lokalkoordinering af det integrationsfremmende arbejde bør indebære en 
fokuseret strategi for de projektpuljemidler, der gives klatvis til 
integrationsfremmende projekter, så pengene får større effekt. Gennem lokalt 
koordineret integrationsfremmende arbejde vil det endvidere ligge lige for, 
systematisk at spørge de etniske minoriteter om hvad det er, de oplever, der 
virker og det vil frem for alt være muligt, i højere grad en nu at arbejde 
sammen MED de berørte borgere og ikke OMKRING dem. 

Eksempelvis vil en lokal koordineret indsats kunne bidrage til en 
effektivisering af f.eks. Bydelsmødre i de enkelte boligområder sammen med 
opfølgning af de problemer og løsninger, bydelsmødrene støder på i 
områderne. Det vil endvidere være naturligt at øge SAMarbejdet med de 
frivillige, der til daglig arbejder med problemstillinger indenfor 
integrationsområdet og det vil være muligt i højere grad at skabe større 
accept af den frivillige indsats.

Lokaludvalgets fremadrettede integrationsfremmende arbejde
Valby Lokaludvalg arbejder løbende med integration og ønsker fremadrettet 
bryde integrationsudspillet ned i følgende konkrete tiltag:

 Toftegårds Plads: Valby Lokaludvalg arbejder sammen med Valby 
Kulturhus og Miljøpunkt Valby om at omdanne Toftegårds plads til 
en midlertidig kulturel frizone under navnet ”Valby Moves”. Valby 
Moves er et oplagt mødested for borgere på tværs af alder, køn og 
etniske skel. Med Valby Moves har lokale aktører således skabt et 
åbent rum for udfoldelse og spontankultur- og idræt. Men også et 
rum for dialog gennem eksempelvis kunst. Valby Lokaludvalg håber, 
at Valby Moves vil afspejle den brogede befolkningssammensætning 
der er i Valby og vil arbejde aktivt på at understøtte tiltag på pladsen 
med integrationsfremmende sigte.
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 Valby sammen om Folkeskolen: Valby Lokaludvalg arbejder sammen 
med den decentrale skoleforvaltning og samtlige af Valbys 
Folkeskoler om at fastholde elever på de øverste klassetrin. 
Filosofien bag visionen er, at der gennem forstærket samarbejde 
mellem skolerne kan skabes store faglige, økonomiske og sociale 
gevinster. I praksis arbejdes der på at skabe specialiseret 
undervisning på tværs af skolerne således, at elevsammensætningen 
styrkes og at oplevelsen af at gå på Valbys Folkeskoler forbindes 
med høj kvalitet og tilpasningsevne i undervisningen. Projektet er 
ikke specielt møntet på integration, men vil uværgeligt have en 
positiv afsmittende effekt på en bredere elevsammensætning og 
dermed også integration.

 Lokalt miljøarbejde: Der er i budgetforliget 2011 lagt op til at 
Miljøpunkterne lægges ind under Lokaludvalgene. Valby 
Lokaludvalg håber, at de midler, der tilføres Lokaludvalget ved 
sammenlægningen vil være tilstrækkelige i forhold til at fortsætte 
grønt oplysnings- og fællesskabsorienterede arbejde i socialt udsatte 
områder.

 Borgerinddragelse: Valby Lokaludvalg bemærker, at Teknik- og 
Miljøforvaltning på s. 25 i bilaget peger på en problemstilling 
omkring deltagelse i høringer etc. Det er også Valby Lokaludvalgs 
erfaring, at det er svært at få etniske minoriteter i tale og få dem 
inddraget i lokaludvalgets arbejde. Valby Lokaludvalg vil derfor 
fremadrettet bruge værktøjskassen ”Hør Københavnerne” og i øvrigt 
arbejde strategisk på at flere etniske minoriteter fremover får lyst til 
at deltage i lokaldemokratisk arbejde. 

Med venlig hilsen

Valby Lokaludvalg

Lisbeth Ritter, formand

Bodil Lehrmann, formand for integrations- og netværksudvalget


