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Kære lokaludvalg i København 
 
Som mange af jer ved, besluttede Borgerrepræsentationens den 26. 
marts 2015, at Økonomiforvaltningen, med inddragelse af de øvrige 
forvaltninger, lokaludvalg og centrale civilsamfundsaktører, skal 
udarbejde forslag til fælles kommunale principper for, hvordan 
københavnerne fremadrettet kan involveres og engageres i byens 
udvikling. Det blev samtidig besluttet, at lokaludvalgene, som en 
naturlig del af jeres opgaveportefølje, skal inviteres til at deltage i 
udarbejdelsen af de fælles principper. 
Økonomiudvalget vedtog endvidere den 16. juni 2015, at forslagene 
til principper også skal rumme forslag til en model for brug af 
borgerbudgetter i København. Nederst i brevet kan I finde link til de 
to indstillinger.  
 
Formålet med ”Sammen om byen” 
Tanken bag projektet, som vi kalder: ”Sammen om byen”, inspireret 
fra Teknik- og Miljøforvaltningens slogan, er at revitalisere 
kommunens borgerinddragelse og styrke kommunens dialog med flere 
københavnerne om byens udvikling. Helt konkret skal de fremtidige 
principper for dialog mellem kommune og københavnere sikre:  

 At kommunen skaber mulighed for at flere københavnere deltager 
og engagerer sig i byens udvikling. 

 At københavnerne oplever, at det kan svare sig at engagere sig i 
byens udvikling sammen med kommunen. 

 At københavnernes viden og ideer bruges der, hvor de er stærkest 
– nemlig som eksperter i, hvordan byen bruges og opleves.  

For at dette kan lade sig gøre, skal vi nu i gang med at undersøge, 
hvad vi kan gøre bedre, og hvilke nye metoder, der skal til for at 
styrke den gensidige dialog om byens udvikling. Lokaludvalgene 
udgør en vigtig medspiller i udviklingen af principperne, i kraft af 
jeres bindeledsfunktion og store erfaring med at engagere og involvere 
københavnerne i jeres bydel.  
 
Hvad har vi brug for fra lokaludvalgene? 
Helt konkret vil vi, som det første, ved hjælp af en 
spørgeskemaundersøgelse i hele byen, foretage en generel behovs- og 
tilfredshedsundersøgelse af, hvordan københavnerne vurderer 
dialogen med kommunen om byens udvikling i dag og hvad de har af 
ønsker til den fremadrettede dialog. Spørgeskemaundersøgelsen vil 
blive lanceret via kommunens Borgerpanel og andre målrettede 
kanaler fra den 10. august til den 28. september 2015. Spørgeskemaet 
vil også omfatte spørgsmål om københavnernes kendskab til 
lokaludvalgene, således at der i udformningen af principperne kan 
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sikres den fornødne sammenhæng med lokaludvalgenes 
opgaveportefølje og organisering, jævnfør Borgerrepræsentationens 
beslutning den 26. marts.  
 
Senere i forløbet vil der blive gennemført en række dialogaktiviteter 
med både lokaludvalg, københavnere, forskere, politikere og 
kommunens medarbejdere, hvor vi sammen skal udarbejde forslag til 
principper for den fremtidige dialog.   
 

Konkret beder vi lokaludvalget om følgende: 

 At lokaludvalgets medlemmer og suppleanter besvarer 
spørgeskemaundersøgelsen, når den lanceres i uge 33. Link til 
spørgeskema vil blive fremsendt til sekretariaterne, så snart det er 
klart.   

 At lokaludvalget deler link til spørgeskemaundersøgelsen på 
lokaludvalgets hjemmeside og videreformidler opfordring til at 
deltage til udvalgets netværk i bydelen.  

 
 At lokaludvalget drøfter vedlagte spørgsmål i udvalget og svarer 

på, hvad I mener der skal til for at styrke den gensidige dialog om 
byens udvikling fremadrettet.  

 
 At lokaludvalget overvejer om og hvordan udvalget kan 

gennemføre en lokal dialogproces i jeres bydel om den lokale 
vurdering af den nuværende dialog med kommunen og de lokale 
ønsker til den fremtidige dialog med kommunen om byens 
udvikling. De vedlagte spørgsmål kan bruges til inspiration til den 
lokale dialogproces.  

 
Vi vil bede om jeres samlede tilbagemeldinger senest mandag den 
28. september 2015, som sendes til aeo@okf.kk.dk.  
 
Videre proces 
Alle indkomne besvarelser fra lokaludvalgene vil blive anvendt i det 
videre arbejde med udformningen af principperne. Her vil 
repræsentanter fra lokaludvalgene, centrale civilsamfundsaktører, 
erhvervslivet, kommunens medarbejdere, BR-politikere og forskere 
blive bedt om at deltage i udformningen af principperne.  
 
Vi forventer også at afholde et særskilt møde med 
lokaludvalgsrepræsentanter om forslag til principper før de lægges 
frem til politisk behandling. Det kommer I til at høre mere om, når 
dato og indhold er faldet på plads. 
 
Forslag til principper og model for borgerbudgetter skal forelægges 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til politisk stillingtagen 
inden udgangen af 2015. 
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Skulle I have spørgsmål til ovenstående eller have behov for at drøfte, 
hvordan den lokale dialogproces i bydelen kan gennemføres, er I 
velkomne til at kontakte Anja Englev Olsen, aeo@okf.kk.dk, 2612 
8455. 
 
Med venlig hilsen 
Lea Bryld, kontorchef 
Center for Byudvikling 
 
Bilag 1: Borgerrepræsentationens beslutning d. 26.3.15 om, at 
udarbejde forslag til principper for, hvordan københavnerne 
fremadrettet skal involveres og engageres i byens udvikling 
 
Bilag 2: Økonomiudvalgets beslutning d. 16.6.15 om, at der skal 
udarbejdes forslag til en model for brug af borgerbudgetter 
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