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Kære lokaludvalg  

Københavns Kommune ønsker at eksperimentere med nye metoder til københav-
nerinddragelse. Som et pilotprojekt har Borgerrepræsentationens Sekretariat 
derfor fået til opgave at nedsætte en lokal borgersamling i efteråret 2023. I bilag 
1 kan I læse om, hvad en lokal borgersamling er. 

Tanken er, at den lokale borgersamling afleverer sine anbefalinger ultimo 2023. 
Afhængig af temaet for borgersamlingen vil anbefalingerne blive overdraget til 
videre behandling i det relevante fagudvalg på rådhuset og/eller Borgerrepræ-
sentationen. De lokaludvalg, der kan være berørt af temaet, vil naturligvis også 
modtage anbefalingerne. 

Jeg skal høre, om I har et (og kun ét) forslag til et tema til behandling i den lokale 
borgersamling.  
 
Temaet for borgersamlingen skal være et lokalt perspektiv på udviklingen af Kø-
benhavn. I bilag 2 kan I læse om, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et tema 
er egnet til en lokal borgersamling. 

Send jeres forslag senest d. 30. juni 2022 til min medarbejder Anja Englev Olsen 
på aeo@kk.dk ved at udfylde skemaet i bilag 3. Forslag der fremsendes senere, vil 
ikke blive taget i betragtning. Dog aftales en særskilt frist med de to lokaludvalg, 
der har lokaludvalgsmøder denne dato. 
 
Baggrund og yderligere information 
Den lokale borgersamling er et delelement af følgende tre pilotprojekter, som 
blev besluttet med kommunens Overførselssag 2021-2022: 

• Afholdelse af Åbent Rådhus i hhv. 2022 og 2023. 
• Etablering af et Borgerting i 2022 med virke i 2023 og 2024. 
• Afholdelse af en lokal Borgersamling i hhv. 2023 og 2024. 

Pilotprojekterne skal understøtte kommunens ambition om at eksperimentere 
med nye metoder til københavnerinddragelse. Pilotprojekterne skal øge dialogen 
og samarbejdet med københavnerne, og så skal de være med til at skabe en større 
åbenhed omkring byens udvikling. Projekterne er nærmere beskrevet i budget-
notatet i bilag 4. En samlet tids- og procesplan, som gruppeformandskredsen be-
sluttede på deres møde d. 6. maj 2022, kan ses i bilag 5. 
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Hvem beslutter det endelige tema og hvornår? 
Økonomiudvalget træffer endelig beslutning på møde d. 27. september 2022 
om, hvilket tema der skal behandles i den lokale borgersamling 2023. Det sker på 
baggrund af en drøftelse af de forslag, der kommer fra lokaludvalgene og parti-
erne på rådhuset.   
 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Dubgaard Hansen 
Sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat. 
 
Bilag 
Bilag 1: Notat om borgersamlingen. 
Bilag 2: Betingelser for udvælgelse af forslag til borgersamlingens tema i 2023. 
Bilag 3: Skema til indmeldelse af tema. 
Bilag 4: Budgetnotatet om pilotprojekter for københavnerinddragelse. 
Bilag 5: Tids- og procesplan for håndtering af pilotprojekter. 

 


