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Til Økonomiforvaltningen 

Center for Byudvikling 

 

Høring: Studieby København 

  

 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at bidrage til denne 

høring.  

Vores høringssvar er blevet til på følgende baggrund: Planudkastet har været 

drøftet i lokaludvalgets bylivsudvalg og på et efterfølgende lokaludvalgsmøde. 

Der har ikke været afholdt formel borgerinddragelse i denne sammenhæng. 

 

 

1) Uddannelsesrådet 

Der foreslås i høringsskitsen etablering af et såkaldt uddannelsesråd. Rådets 

medlemmer skal bl.a. bestå af rektorer fra uddannelsesinstitutionerne, 

studenterrepræsentanter, borgmestre i Københavns Kommune og direktører fra 

en række organisationer og virksomheder. 

Uddannelsesrådets opgave er at koordinere indsatser og at udarbejde en 

handleplan, og så kan det udpege en række årlige temaer, der skal fokus på i 

arbejdet med København som studieby. 

Rådet kan udpege undergrupper og styregrupper, der kan arbejde med temaerne 

og sætte projekter i værk. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg foreslår: I bydele med mange 

uddannelsesinstitutioner foreslås etableret lokale uddannelsesråd, der 

refererer til det centrale uddannelsesråd og gerne har deltagelse også af 

lokaludvalg og andre lokale interessenter.  

Bispebjerg Lokaludvalg vil gerne tilbyde at deltage i en forsøgsordning 

desangående, hvis det findes ønskværdigt. 

Dette lokale uddannelsesråd i Bispebjerg Bydel bør udarbejde en 

udviklingsplan for Campus Nordvest! Ligesom kommunen i 2011 vedtog en 

udviklingsplan for Vidensbydelen Nørre Campus. Denne udviklingsplan er et 

strategisk papir, som forholder sig til branding og samspillet mellem byrum, 

boliger og erhverv med udgangspunkt i de mange naturvidenskabelige 

uddannelser, som er placeret i dette område. I Bispebjerg har vi en række 

uddannelser som NEXT, KEA, Medie- og journalisthøjskolen, Aalborg 

universitet mfl. 

Lokaludvalget ser gerne, at der udarbejdes en visionær udviklingsplan for disse 

uddannelser med en fælles campus som mål og omdrejningspunkt. 

Desuden kan lokalt sættes fokus på læsepladser og studiezoner i de kommunale 

biblioteker, hvilket allerede er sket på biblioteket på Rentemestervej. At frigøre 

reolplads til læsepladser. 

 

2) Studieboliger i blandede byområder  

Mange studerende i København oplever i dag en usikker boligsituation.  

Udover den generelle boligmangel blandt studerende er der en flaskehals ved 

studiestart, hvor særligt mange unge flytter til København for at studere.  

Der skal derfor gøres en indsats for, at nye studerende i København ikke står 
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uden tag over hovedet ved studiestart, ligesom man skal hjælpe med at 

skabe gode sociale fællesskaber i nyt ungdomsboligbyggeri. 

I København er der de sidste fire år bygget 1.000 nye ungdomsboliger om 

året, og der er 5.000 yderligere ungdomsboliger på vej. I forslaget til 

Kommuneplan 2019 stilles forslag om en målsætning på 12.000 flere 

ungdomsboliger frem mod 2031.  

Desuden foreslås etablering af et transparent ventelistesystem til støttede 

ungdomsboliger.  

For at sikre, at ungdomsboliger reelt bliver til gavn for unge, og ikke bare ender 

som små ejerlejligheder, foreslås, at man blandt andet støtter byggeriet af flere 

almene ungdomsboliger. Desuden bør byggeri af kollegier fremmes.  

 

Bispebjerg Lokaludvalg vil gerne bemærke: Små boliger skal ikke 

opkoncentreres i et område. Variation mellem mindre og store lejligheder i 

byen skaber en god beboersammensætning og den blandede by, som 

efterspørges også i kommuneplanen.  

I bydele, hvor der allerede er mange små boliger (særligt i Bispebjerg Bydels 

Nordvestkvarter) er behovet for familieboliger særligt stort. Kommunen skal 

derfor fastholde fokus på familieboliger og undgå dispensationer fra 

lokalplaner i Nordvestområdet, der vedrører dette forhold.  

Bispebjerg Lokaludvalg glæder sig over, at dette politikpapir indeholder en 

hensigt om at påvirke lovgivningen således at det sikres, at private 

ungdomsboliger udlejes efter tilsvarende kriterier som almene ungdomsboliger. 

Ungdomsboliger skal selvfølgelig bebos af unge.   

Desuden kunne man med fordel omkonvertere enkelte boliger i socialt 

udfordrede boligområder eksempelvis i Nordvestkvarteret til ungdomsboliger. 

Det ville bidrage til en blandet by. 

 

 

3) Inddragelse af studerende i byens liv 

Studerende kan med fordel involveres i udviklingen af København og konkret 

være med til at løse de af byens udfordringer, der er relevante for studerende. 

Studerende skal have mulighed for at komme med input til og blive inddraget i 

politikudvikling på relevante områder – også uden for studielivspolitikken. 

 

Uddannelsesinstitutionerne kunne vise vejen til lokaludvalgene, og hjælpe de 

studerende med at engagere sig i bydelen, - eventuelt gennem søgning i 

bydelspuljen og andre puljer til at understøtte aktiviteter i bydelen. 

Det kan fremme deres egen karriereudvikling, og deres engagement lokalt, og 

dermed øge trivslen for den enkelte og fællesskabet. 

 

Uddannelserne kan også bidrage til lokalområdet ved at bruge bydelene som 

studieobjekter og lave relevante projekter med udgangspunkt i lokale 

udfordringer. Lokaludvalget oplever allerede, at flere uddannelser er 

interesserede i sådanne samarbejder – når eksempelvis KEA efterspørger cases 

til deres ECOWEEK, når journalisthøjskolen sammen med We do democracy 

laver film om lokale cases, eller når NEXT laver byrumsmøbler til 

lokaludvalgets fokus på Verdensmålene.  

Det fungerer, og kan sagtens udbygges endnu mere.  
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Uddannelserne kan ligeledes udbrede viden om hvordan man kan 

engagere sig som frivillig – som eksempelvis gældsrådgivning, 

lektiehjælp, projektudvikling indenfor miljø, arkitektur eller sundhed.  

 

Bispebjerg Lokaludvalgs anbefaling: I Bispebjerg Lokaludvalg har vi 

allerede erfaring med denne type af samarbejde om, hvordan studerende 

kan bidrage til løsningen af kommunale problemstillinger som en 

integreret del af uddannelsen  

Her er det eksempelvis lokaludvalgets rolle at formidle relevante 

problemstillinger som studieopgaver og studieprojekter, som eleverne så kan 

komme med løsningsforslag til. Inspirationen mellem parterne er typisk 

gensidig.  

Indsatsen kan med fordel støttes af en formaliseret aftale mellem 

uddannelsessteder og forvaltninger om, hvordan og i hvilket omfang de 

studerende vejledes. Et lokalt uddannelsesråd kunne bidrage til koordination 

heraf.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Alex Heick. Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 

  

 


