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TM87 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro 

Baggrund 
Der er bestilt et budgetnotat på en borgersamling om grønne gader, rekreative områder, 
parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro. Borgersamlingen skal have 
til formål at løfte kvaliteten af de politiske beslutningsprocesser og styrke den 
demokratiske inddragelse.  

Indhold 
En borgersamling 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.  

Borgersamlingen beskriver og anbefaler, men designer og beslutter ikke. Det er et 
midlertidigt organ, der giver anbefalingerne videre til politikerne på området.  

Borgersamlingen tager udgangspunkt i et kernespørgsmål stillet af politikerne. 
Kernespørgsmålet ift. grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering 
og udeliv vil derfor skulle drøftes politisk i løbet af 2022. Borgersamlingens fælles 
anbefalinger til Borgerrepræsentationen udvikles til at besvare det politisk vedtagne 
kernespørgsmål. Borgerrepræsentationen er som opdragsgiver forpligtet til at forholde 
sig til anbefalingen, men er ikke politisk forpligtet til at følge eller vedtage anbefalingen.  
Borgersamlingen er en konsulterende og kvalificerende proces. Som en del af mandatet 
bør fastlægges en afgrænsning af Indre Østerbro. 

Der nedsættes en uafhængig formand for borgersamlingen, der sikrer, at 
borgersamlingens anbefalinger er mulige og fagligt funderet.   

Der afsættes 1,5 årsværk til projektledelse og faglige kvalificering af borgersamlingens 
anbefalinger og faglige input.    

Borgersamlingen vil bestå af tre dele: 

• En borgerlodtrækning i form af en repræsentativ selektionsproces, hvor der
opstilles en række specifikke udvælgelseskriterier og foretages en uvildig
lodtrækning. 8000 inviteres over e-Boks, og resten af København inviteres
igennem sociale medier og hjemmeside. Af de tilmeldte borgere trækkes der lod
ud fra opsatte kriterier som køn, geografi, alder, boligtype og adgang til bil.
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• En faciliteret udviklingsproces (borgersamling), hvor borgerne deltager i en 
arbejdsproces og aktivt bidrager til at belyse en konkret udfordring med afsæt i 
ekspertviden.  

 
• En samlet anbefaling, der samler borgersamlingens arbejde, til brug for byens 

beslutningstagere. Anbefalingen skrives af borgerne selv. Borgersamlingen 
opløses efter, at anbefalingen er afleveret.  

 
Sammen med borgersamlingen er der to spor:  

• Offentlighedsspor, hvor den bredere offentlighed inviteres til et dialogmøde for at 
kvalificere og blive inddraget i borgersamlingens arbejde samt løbende følge 
borgersamlingens arbejde digitalt. 

• Interessentspor, hvor interesseorganisationerne i projektets følgegruppe har 
mulighed for at bidrage med partsindlæg og kommentering.  

 
Målet med dialogprocessen er at opnå viden om alle ønsker og behov på Indre Østerbro 
indenfor temaerne grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og 
udeliv på Indre Østerbro. 
 
Målet skal nås gennem dialogprocessens fire spor: 1) Borgersamlingen, 2) borgermødet 
for offentligheden, 3) følgegruppen med interesseorganisationerne og 4) den politiske 
proces.  
 
Økonomi 
Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023. 
 
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder  

Aktiviteter i forslaget  

(1.000 kr. – 2022 p/l) 
Styrings-
område 

2022 2023 2024 2025 I alt 

- Projektledelse Service 356 712   1.068 

- Rådgiver og facilitering Service 150 550   700 

Udgifter i alt   506 1.262  0 0  1.768 

 
Bevillingstekniske oplysninger 
 
Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder 

Service (1.000 kr. – 2022 p/l) Bevilling 2022 2023 2024 2025 I alt 

Serviceudgifter 

- Årsværk 1000 356 712   1.068 

- Ekstern rådgivning og 
facilitering 

1000 150 550   700 

Serviceudgifter i alt  506 1.262 0 0 1.768 

 
Øvrige tekniske oplysninger 
 
Bydel 

Bydækkende   

Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/Kgs. Enghave   Valby   Amager Øst   

Nørrebro   Østerbro X Brønshøj/Husum   Vanløse   Amager Vest   
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Høring 

Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID  X  
IT-projekt (KIT)  X  

 
 
 


