Sagsbeskrivelse
Byrådet i Aalborg Kommune har i forbindelse med Budget 2017 drøftet at nedlægge Løvvangsskolen, bl.a. fordi
det er meget omkostningstungt at modernisere og vedligeholde skolens bygninger.
Processen om evt. lukning af Løvvangsskolen forventes politisk afsluttet primo 2017. Nedenstående overvejelser
er under forudsætning af, at Løvvangskolen besluttes nedlagt i 2017.
Byrådet har i forbindelse med budget 2017 besluttet at afsætte hhv. 10 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 til investeringer i Løvvangsområdet. Som en del af processen skal der bl.a. ses på den samlede tilbudsvifte for børn og
unge i Løvvangområdet og der skal indhentes relevant viden og erfaringer, som kan indgå i at nytænke og forme
det fremtidige Løvvangområde, herunder også Løvbakkens tilbudsvifte. Undersøgelsen skal bl.a. omhandle foreningslivet, frivilligområdet, ungdomsskolen samt alle øvrige tilbud som forefindes i området.
Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslår, at arbejdet med at nytænke Løvvangen tilrettelægges via en bred borgerinddragende, tværfaglig og åben proces, og foreslås organiseret af en tværgående projektorganisation under
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Relevante aktører fra Løvvangsområdet kan bl.a. være interesserede beboere, samrådet, boligselskabet, offentlige institutioner, kirke, politi, foreninger, kulturliv, erhvervsliv, ejerforeninger, militæret mv. fra Løvvangsområdet.
Fra Kommunens side kan fx følgende parter inddrages: Sundheds- og Kulturforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen, Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og AK
Bygninger.
Der skal arbejdes med en flerspektret model for inddragelse – fra Facebook-grupper til mobile workshops, erfaringer fra andre bydele, Kick-off-møde mv.
Det foreslås, at der udarbejdes et kommissorium i dialog med relevante parter fra kommune og Løvvangsområdet.
Dette skal bl.a. præcisere formål, interessenter, proces, inddragelse, økonomi mv. Kommissoriet forelægges Magistrat, Byråd og relevante råd.
Indtil videre kan nedenstående ramme danne grundlag for at igangsætte arbejdet. Bemærk, der er tale om foreløbige overvejelser, som skal udvikles i en kommende inddragende proces.
Sagen har været drøftet i Sundheds- og Kulturudvalget den 23. november 2016. Herfra er den videresendt til
kommentering i øvrige politiske udvalg i løbet af januar 2017.

Faser

Aktivitet – bl.a.

Tidsperiode

Fase 0
Forundersøgelser

 Afventer beslutning om Løvvangskolens fremtid
 Opnå viden om Løvvang som bydel, bl.a. i dialog med netværkskoordinatorerne i Løvvang (løbende proces)
 Besigtigelse
 ??

Ultimo 2016

Fase 1:
Afklaring

 Udfolde budgetbemærkningen i dialog med relevante parter
 Øge kendskabet til Løvvangen via tværgående drøftelse og
afklaring
 Beslutning om Løvvangskolen evt. lukning og rydning (januar 2017)
 ??

Primo 2017

Fase 2:
Rammesætning

 Formulere kommissorium for projektudvikling i Løvvang på
baggrund af kick-off-møde eller anden inddragelse
 Evt. politisk temamøde om Løvvangen
 Nedsætte projektorganisation og udmønte kommissoriet
 Igangsætte relevant(e) undersøgelse(r)
 ??

Medio 2017

Fase 3:
Inddragelse

 Dialog – fx borgermøde og fokusmøde (bl.a. med boligselskab, samråd, institutioner osv.)
 Processer – fx workshops, inspiration og åben tegnestue
 Høring (?)
 Koordination, andre projekter / tiltag i Løvvang
 ??

2017 og 2018

Fase 4:
Handlingsplan

 Opsamling af forslag til at nytænke Løvvangen (analyser +
processer)
 Midlertidighed / permanente tiltag
 ??

Medio 2018 – Ultimo 2018

Fase 5:
Udmøntning






2019 og 2020

Politisk beslutning / prioritering (budget 2020)
Evt. fondsansøgninger
Aktiviteter, handlinger, tiltag, fysiske anlæg e.l.
??

