
 
   

▪ Ét tema – Hvert lokaludvalg og hver partigruppe på rådhuset kan 

komme med ét forslag til, hvad der skal behandles i den lokale borger-

samling i 2023. Økonomiudvalget beslutter det endelige tema på 

møde d. 27. september 2022. 

 

▪ En sammensat problemstilling - Udvælg et tema med en problemstil-

ling, hvor I er oprigtigt nysgerrige efter at få et nuanceret perspektiv fra 

københavnerne. En problemstilling, der kan bruges politisk, udvider 

perspektivet og stiller skarpt på nye fælles løsninger. Det vil typisk være 

en problemstilling, man ikke blot kan svare ja eller nej til. Temaet kan 

udvælges ud fra ønsket om input til en politikudvikling eller til en kom-

pleks beslutningsproces, der skal afveje modstridende interesser og 

synspunkter. Det kan f.eks. være om infrastruktur, velfærd, byudvikling 

eller sundhed.  

 

▪ Lokal afgrænsning - Temaet skal have en lokal afgrænsning. Det kan 

være i en bydel, et lokaludvalgsområde, en tematisk problemstilling på 

tværs af to eller flere bydele/lokaludvalgsområder eller for en bestemt 

målgruppe af københavnere. 

 

▪ Timing - Det er afgørende, at det tema der foreslås, har en sådan aktua-

litet og relevans, at borgersamlingens anbefalinger reelt kan bruges i 

den videre politiske beslutningsproces, når de forventes at ligge klar ul-

timo 2023. Det relevante fagudvalg og/eller Borgerrepræsentationen 

skal rettidigt kunne lade sig inspirere af og tage højde for anbefalin-

gerne i det videre politiske arbejde. Udfordringer, der stort set er klap-

pet af politisk er selvsagt ikke egnede.  

 

▪ Politisk uafhængighed - Temaet skal have en sådan karakter, at borger-

samlingen har reel handlefrihed og mandat til at agere uafhængigt af 

politiske dagsordener, men skal dog hvile på de overordnede forudsæt-

ninger, som er politisk vedtaget for udviklingen af København. Det er 

ikke ensbetydende med, at politikerne afgiver deres beslutningskraft, 

men at de forpligter sig på at modtage og behandle borgersamlingens 

anbefalinger og i videst muligt omfang inddrage anbefalingerne i den 

videre politiske behandling af emnet. 
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Bilag 2: Betingelser for udvælgelse af forslag til tema 


