Nedenstående spørgsmål er til inspiration for lokaludvalgene udvalgets svar på hvad der skal
til for at den gensidige dialog om byens udvikling mellem kommunen og københavnerne, kan
styrkes. Lokaludvalget kan bruge nedenstående spørgsmål, som afsæt for udvalgets egen
drøftelse. Men det er også håbet, at lokaludvalget vil iværksætte en lokal dialogproces i
bydelen, hvor spørgsmålene kan bruges til inspiration.

Hvem er københavnerne?
Med ”københavner” mener vi alle
jer, som har en interesse i
Københavns udvikling. Det er
både dig, der bor, arbejder, har
virksomhed eller studerer i
København. Eller det kan være
dig, der jævnligt bruger
Københavns tilbud.

Hvad menes med ”byens udvikling”?
Med ”byens udvikling” mener vi alle spørgsmål,
som har betydning for københavnernes oplevelse
og brug af byen. Den kan fx være spørgsmål om
byens folkeskoler og uddannelsestilbud,
trafikløsninger, integration, byens kultur- og
fritidstilbud samt brug af byens rum. Men det kan
også være dine idéer og forslag til, hvordan
København bliver en endnu bedre by.

Vejledende spørgsmål til drøftelse i lokaludvalgene
1.

Er københavnerne tilfredse med de muligheder, de har i dag for at engagere og involvere sig i
udviklingen af København?

2.

Hvad er afgørende for, om københavnerne engagerer og involverer sig byens udvikling?

3.

Er københavnerne interesseret i at samarbejde mere om byens udvikling end det er tilfældet i
dag, f.eks. hvis det kan ske på andre og nye måder?

4.

Hvilke temaer/projekter/spørgsmål vil københavnerne gerne deltage i, hvis de skal være mere
engageret og involveret end de er i dag? Nævn gerne eksempler.

5.

Hvad skal der til for at flere forskellige københavnere engagerer og involverer sig i byens
udvikling?

6.

Hvad kan kommunen gøre for at flere forskellige københavnere engagerer og involverer sig i
byens udvikling?

7.

Vil borgerbudgetter være en god idé at indføre i København? Hvordan?

Spørgsmål specifikt til lokaludvalget
8.

Har lokaludvalget konkrete metoder eller eksempler på, hvad der virker, når vi skal styrke
dialogen med københavnerne om byens udvikling?

9.

Ser lokaludvalget et behov for mere dialog om de bydækkende spørgsmål, som går på tværs af
bydelene?

10. Hvordan balanceres lokale og bydækkende hensyn i dialogen om byens udvikling?
11. Hvilke principper vil lokaludvalget foreslå som grundlag for københavnernes fremtidige
involvering og engagering i byens udvikling?
12. Hvordan kan lokaludvalgene bidrage til at føre de fælles kommunale principper for
københavnernes involvering og engagering i byens udvikling ud i livet?

