
 
   

 
ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse (revideret) 

 

Baggrund 

Socialdemokratiet og Alternativet anmoder om et budgetnotat til Overførselssagen 

2021-2022 om muligheden for pilotprojekter for at fremme borgerinddragelsen i Kø-

benhavns Kommune. Pilotprojekterne kan eksempelvis være borgersamlinger som et 

midlertidigt borgerorgan eller et borgerting, hvis det skal være mere permanent, eller 

afholdelse af åbent rådhus. 
 

Indhold 

Budgetnotatet indeholder tre forslag til pilotprojekter for borgerinddragelse. Pilotpro-

jekterne skal bidrage til at styrke den demokratiske inddragelse og sikre, at københav-

nerne i højere grad bliver taget med på råd, når politikerne træffer beslutning om byens 

udvikling. Pilotprojekterne skal understøtte Københavns Kommunes ambition om at øge 

dialogen og samarbejdet med københavnerne og skal være med til at skabe en større 

åbenhed omkring byens udvikling. 

 

1. Lokal borgersamling 

Borgersamling er en borgerinddragelsesproces, hvor københavnerne og fagpersoner 

inviteres med til at kvalificere konkrete problemstillinger forbundet med byudviklingen i 

København. Formålet med borgersamlingen er at styrke det borgernære demokrati og 

udvikle nye løsninger på lokale udfordringer i samarbejde med københavnerne.  

 

Metoden bygger på et styret dialogforløb, hvor et repræsentativt udvalg af københav-

nerne, på tværs af socioøkonomiske og geografiske parametre, udvælges til at deltage i 

en borgersamling om en konkret problemstilling. Københavnerne, der deltager i en bor-

gersamling, bliver udvalgt ved en lodtrækning, så de tilsammen repræsenterer den be-

folkning, der bliver berørt af den givne problemstilling. Københavnernes opgave er at 

belyse, diskutere og komme med anbefalinger til den givne problemstilling, efter de har 

fået viden fra fagpersoner og drøftet udfordringer og muligheder med hinanden. Bor-

gersamlingen faciliteres i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger. 
 

Den problemstilling, der skal være omdrejningspunkt for borgersamlingen, besluttes i 

Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen med inddra-

gelse af partierne, som kan komme med forslag til problemstillinger. Borgersamlin-

gerne afholdes med en uvildig tredjepart, hvilket skal sikre armslængde og dermed pro-

jektets troværdighed. Lokaludvalgene kan inddrages i processen i det omfang, der er 

behov for det. Anbefalinger fra borgersamlingen vil indgå som bidrag til det politiske 

beslutningsoplæg om den konkrete problemstilling.   

 

2. Bydækkende borgerting  

Borgertinget bygger på samme metode som borgersamlingen, som beskrevet ovenfor, 

men har mere en permanent karakter. Når borgertinget er nedsat, kan borgertinget lø-

bende inddrages til at kvalificere mere overordnede problemstillinger forbundet med 

Københavns udvikling. Borgertinget repræsenterer en større population af byen og ta-

ger bydækkende emner op, f.eks. mobilitet, boliger, det sociale område, klima eller 
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byens udvikling generelt. De problemstillinger, der drøftes i borgertinget, besluttes i 

Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen. Fagudvalgene 

får hver mulighed for at vælge en problemstilling som Borgertinget skal drøfte og som 

vil indgå i Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget. 

 

3. Åbent Rådhus 

Åbent Rådhus er en faglig festival om byens udvikling, hvor Rådhushallen danner 

ramme om debat og diskussion med alle københavnere én gang om året. Til Åbent Råd-

hus får københavnerne mulighed for at deltage i konferencer, samtaler og debatter om 

byens demokratiske udvikling og komme med deres input til, hvad der er vigtigt når vi 

udvikler byen. Fokus vil være at lytte til borgerne, og dermed få input på en mere ufor-

mel måde. Konceptet kan udvikles med inddragelse af partierne.  

 
Økonomi 

En borgersamling om en lokal problemstilling vil koste omkring 0,5 mio. kr. at arran-

gere. Der lægges op til igangsættelse af én borgersamling i både 2023 og 2024. Ned-

sættelse af ét borgerting for en 3-årig periode med opstart i 2022 vil koste 0,5 mio. kr. i 

igangsættelse og 0,3 mio. kr. i drift de efterfølgende år. Midlerne går til udvælgelsen af 

et antal repræsentative deltagere inklusive borgerlodtrækning, eksperthonorar, plan-

lægning og facilitering i et tæt samarbejde med det relevante lokaludvalgssekretariat.  

 

Et Åbent Rådhus vil koste omkring 0,2 mio. kr. pr. gang. Midlerne går til planlægning, 

visuel kommunikation og facilitering. Det foreslås, at der laves ét arrangement med 

åbent rådhus i 2022 og ét i 2023. Det er budgetteret med 2,2 mio. kr. over de tre år til 

projektledelse. I alt anmodes om 4,7 mio. kr.  

 
Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service 

1.000 kr., 2022 p/l 
Styrings-
område 

2022 2023 2024 I alt 

Lokal borgersamling Service 0 500 500 1.000 

Bydækkende borgerting Service 500 300 300 1.100 

Åbent rådhus Service 200 200 0 400 

Intern projektledelse Service 400 900 900 2.200 

Udgifter i alt   1.100 1.900 1.700 4.700 

 
 

Bevillingstekniske oplysninger 
Tabel 2. Udgifter til service  

1.000 kr., 2022 p/l Udvalg Bevilling 2022 2023 2024 2025 I alt 

Serviceudgifter        

Pilotprojekter med bor-
gerinddragelse 

ØU 
1118 – Økono-
miforvaltning 

service 
1.100 1.900 1.700 0 4.700 

Serviceudgifter i alt   1.100 1.900 1.700 0 4.700 

 
Bydele 

Bydækkende: ☒ 

Bispebjerg  ☐ Indre by  ☐ Vesterbro/Kgs. Enghave  ☐ Valby  ☐ Amager Øst  ☐ Udenbys ☐ 

Nørrebro  ☐ Østerbro  ☐ Brønshøj/Husum  ☐ Vanløse  ☐ Amager Vest  ☐   

 


