
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.

Center for Sikker By
Rådhuset 1. sal, 14
1599 Kbh. V.

HØRINGSSVAR FRA VALBY LOKALUDVALG VEDR. 
SIKKER BY

Valby Lokaludvalg har modtaget Sikker By i høring. Integrations- og 
Netværksudvalget under Valby Lokaludvalg har udarbejdet udkast til 
høringssvar som blev endeligt godkendt på Lokaludvalgets møde d. 10. 
august 2010. Valby Lokaludvalg har i forbindelse med udarbejdelsen af 
høringssvaret rettet henvendelse til helhedsplanerne, Hotspot og 
bolignetværket i bydelen med henblik på at indhøste kommentarer til 
høringsmaterialet. Hotspot-projektet har i den forbindelse indsendt 
kommentar som er vedlagt høringssvaret i bilag. 

Valby Lokaludvalg glæder sig over det politiske fokus, der nu er på tryghed, 
og Lokaludvalget er meget positivt indstillet over Sikker By projektet som 
har sin berettigelse i den forvaltningskoordinerende tilgang til Sikker By 
problematikker. 

Endvidere ser Valby Lokaludvalg Sikker By projektet som en kærkommen 
mulighed for at ”luge ud” i horderne af mere eller mindre vellykkede 
projekter på området. Lokaludvalget forventer, at den prioriterede indsats vil 
skabe økonomisk rum for at styrke det opsøgende arbejde på skolerne, i 
klubberne og i idrætsforeningerne. Og det forventes, at kendskabet til 
Kommunens Sikker By projekter i langt højere grad end tilfældet er i dag, vil 
nå de respektive målgrupper.

Valby Lokaludvalg vil drøfte muligheden for at gøre ”Sikker By” til et tema 
for Lokaludvalgets arbejde i 2011 for at imødese den åbning for 
synergieffekter, projektet indeholder.
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I den forbindelse vil det eksempelvis være relevant at debattere og/eller 
forfølge følgende problemstillinger:

1) Adfærd og handlinger, der medfører utryghed foregår ofte efter kl. 
17.00 når ”Kommunen” og projektmagerne er gået hjem. Hvad gør 
vi ved det?

2) Kultursammenstød i opdragelses/socialiseringsmetoder
3) Hvordan får vi bedre gademedarbejdere og hvordan støtter vi dem i 

deres arbejde?
4) Hvordan kan vi i Valby lave nogle gode mentorordninger
5) Hvordan får vi økonomi og ressourcer tilført skoler, klubber og 

idrætsforeninger i forbindelse med kriminalitetsforebyggende 
arbejde?

6) Hvad gør vi når projekter som eksempelvis helhedsplaner og 
Hotspot lukker ned?

Endvidere vil Lokaludvalget drøfte muligheden for at deltage i Sikker By 
temaugen i maj. En overskrift for debat, events og happenings kunne være: 
Omgangstone.

Valby Lokaludvalg tager meget gerne en drøftelse med Center for Sikker By 
for at sikre sammenhæng mellem centerets og Lokaludvalgets Sikker By-
aktiviteter.

Med venlig hilsen

Valby Lokaludvalg

Lisbeth Ritter, Formand

Bodil Lehrmann, Intergrations- og Netværksudvalget


