
 

 

 
   

 

Formål og proces for borgersamling om grønt 

byliv på Indre Østerbro 

 

Dette baggrundsnotat beskriver formål og indhold i 

borgersamlingen om grønt byliv på Indre Østerbro.  

 

Formål 

Borgersamlingen er en demokratimetode, der giver 

borgere mulighed for at beskrive og anbefale deres bud 

på løsninger. Metoden er baseret på rådslagning, 

samtale og fokus på fælles løsninger. Dermed kan 

borgerne være med til at kvalificere og styrke den 

politiske beslutningsproces. 

 

Formålet med borgersamlingen på Indre Østerbro er at 

indhente viden om de lokale borgeres ønsker og behov 

indenfor emnerne: Grønne gader, rekreative områder, 

parker, parkering, udeservering og udeliv. Desuden kan 

borgersamlingen komme ind på trafik og hverdagsliv i 

almindelighed.  

 

Borgersamlingen arbejder ud fra et politisk stillet 

kernespørgsmål. På baggrund af budgetaftalen har 

Teknik- og Miljøforvaltningen formuleret et 

kernespørgsmål: ”Hvordan skal vi prioritere pladsen på 
Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv”.  
 

Borgersamlingens formål er at komme med anbefalinger. 

Det er ikke meningen, at borgersamlingen skal designe 

løsninger eller beslutte noget. Det er et midlertidigt 

organ, der giver anbefalinger videre til politikerne på 

området. Der nedsættes en følgegruppe bestående af 

organiserede interessenter, som får mulighed for at 

komme med bemærkninger til borgersamlingen 

anbefalinger.  

 

Der er tale om en dialogproces og dermed ikke en 

traditionel høringsfase eller partshøring. En egentlig 

offentlig høring er ikke en del af processen omkring 
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borgersamlingen og vil først blive relevant, hvis der 

på baggrund af borgersamlingens anbefalinger politisk 

besluttes, at der skal udarbejdes et egentlig 

løsningsforslag. 

 

 

Proces 

Processen for borgersamlingen Grønt byliv på Indre 

Østerbro bygger videre på erfaringerne fra 

borgersamlingen i Middelalderbyen om mindre biltrafik & 

bedre hverdagsliv, som blev gennemført i 2019. 

 

Processen er planlagt i fire spor med udveksling af 

viden og synspunkter undervejs. På den måde forventes 

borgersamling at blive bredt forankret. 

 

De fire spor er: 

 

1. Borgersamling (Beboere på Østerbro) 
2. Offentligheden generelt 
3. Følgegruppen og organiserede interessenter 
4. Politisk involvering og dialog (TMU vil blive 

indbudt til at mødes med borgersamlingen) 

Borgersamlingens anbefalinger kan bruges til at 

kvalificere kommende politiske beslutninger på området. 

Det videre arbejde efter, at borgersamlingen er 

afsluttet, kræver ny politisk beslutning og 

finansiering.   

  

Spor 1 – Borgersamling 
Metoden ”borgersamling” er en kvalitativ metode til 
dialog om løsninger af komplekse problemstillinger 

inspireret af Toronto i Canada og nu afprøvet flere 

steder i Danmark siden 2019. 

 

Borgersamlingen består af i alt 36 statistisk udvalgte 

borgere fra Østerbro. Borgerne vil blive udvalgt, så de 

fem kvarterer (jf. bilag 2) vil blive repræsenteret i 

forhold til indbyggerantal og hver sjette deltager vil 

blive udvalgt blandt borgerne bosat i resten af 

bydelen. 

 

Borgersamlingen vil blive nedsat udelukkende til sagen 

om ”Grønt byliv på Indre Østerbro”, hvorefter den vil 
blive nedlagt igen. 

Borgersamlingen faciliteres af en dialogrådgiver i 

samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Borgersamlingen vil mødes et antal gange som planlægges 

med dialogrådgiveren (i Middelalderbyen blev der 
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afholdt fem møder, det samme antal forventes for 

Borgersamlingen for Indre Østerbro), herudover vil 

borgersamlingen indgå i et offentligt borgermøde. I 

møderne vil fx indgå partsindlæg fra interessenter på 

Østerbro og ekspertindlæg. Med udgangspunkt i 

kernespørgsmålet vil de emner, der tages op af 

borgersamlingen, være guidet af dialogrådgiveren og 

forvaltningen.  

 

I borgersamlingen for Indre Østerbro vil der blive 

nedsat en uafhængig formand for borgersamlingen, 

formanden skal sikre at borgersamlingens anbefalinger 

er mulige og fagligt funderet.    

 

 

Spor 2 – Offentligheden  
Der vil i løbet af processen i løbet af foråret 2023 

blive gennemført et offentligt møde, hvor alle kan give 

input i processen. Borgersamlingens arbejde og 

resultater vil løbende gøres tilgængelige for 

offentligheden på en hjemmeside. Offentligheden er 

alle, der har interesse for sagen. 

 

Spor 3- Følgegruppen af interesseorganisationer 

Følgegruppen vil blive sammensat af interessenter, der 

er repræsenteret i foreninger og organisationer. Fx 

Østerbro Lokaludvalg, Østerbro Handelsforening, 

HORESTA, Dansk Fodgængerforbund, Københavns Ældreråd, 

Ungeråd KBH, FDM, Dansk cykelistforbund samt 

Handicaprådet København. Den endelige sammensætning vil 

blive foretaget på baggrund af en nærmere 

interessentanalyse. 

Følgegruppen forventes at mødes tre til fire gange med 

forvaltningen i løbet af 2023 for at give input til 

borgersamlingen. Følgegruppens kommentarer vil blive 

opsamlet i indstillingen til politikerne i forbindelse 

med borgersamlingens anbefalinger. 

 

Østerbro Lokaludvalg 

Østerbro Lokaludvalg har igangsat udviklingen af 

Bydelsplan for Østerbro 2021-2024, som forventes færdig 

i marts 2023 og behandles på en temadrøftelse i 

Borgerrepræsentationen maj 2023. Der vil således være 

et tidsmæssigt sammenfald mellem behandlingen af 

bydelsplanen og gennemførsel af Borgersamlingen. 

Indholdsmæssigt kan det forventes, at bydelsplanen 

berører temaer som Et sammenhængende Østerbro, 

Østerbroliv, Fremkommelighed og Grønne løsninger og 
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klima, og derfor har et delvist overlap med temaet for 

Borgersamlingen. 

 

Udviklingen af bydelsplanen frem til behandling i 

Borgerrepræsentationen og gennemførsel af 

borgersamlingen vil forløbe i to selvstændige 

processer. Teknik- og Miljøforvaltningen vil invitere 

Lokaludvalget til at indgå i en dialog, hvor forløb af 

de to processer koordineres så vidt muligt. 

 

Østerbro Lokaludvalg forventes ligesom de øvrige 

deltagere i følgegruppen at kunne kvalificere 

borgersamlingens arbejde med partsindlæg og 

kommentering og vil blive inddraget i en afsluttende 

evaluering af borgersamlingen. 

 

Spor 4 – politisk involvering og dialog 
Den politiske involvering og dialog starter med den 

politiske behandling af indstillingen om kernespørgsmål 

og projektafgrænsning. 

 

Medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget vil i efteråret 

2022 blive inviteret til at mødes med borgersamlingen, 

til at deltage på det offentlige borgermøde (spor 2) og 

på et afsluttende møde, hvor borgersamlingen vil få 

mulighed for at præsentere deres anbefalinger overfor 

politikerne. 

 

Opsamling af Borgersamlingens anbefalinger og 

følgegruppens kommentarer forventes behandlet i 

borgerrepræsentationen i slutningen af 2023. 

 

Overordnet procesplan 

Borgersamling vil blive gennemført i følgende fire 

hovedfaser: 

 

 


