KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen
Borgerrepræsentationens Sekretariat

9. november 2018
Sagsnr.
2018-0299353
Invitation til dialog og samarbejde om ”Mangfoldig og fokuseret
københavnerinddragelse”

Dokumentnr.
2018-0299353-1

Kære lokaludvalg
Som mange af jer allerede ved, besluttede gruppeformandskredsen på
deres møder den 22. juni (bilag 1) og 24. august 2018 (bilag 2), at
igangsætte en proces for udarbejdelse af forslag til en formålsramme og
modeller for en mere mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse.
Beslutningen udspringer af et ønske om, at en mere mangfoldig
inddragelse af københavnerne bliver en integreret del af hele
kommunens virke og beslutningsgange i udviklingen af København og
kommunens tilbud, services og politikker.
Initiativet er forankret i Borgerrepræsentationens Sekretariat og arbejdet
vil foregå i samarbejde med de øvrige fagforvaltninger og med
inddragelse af københavnere og lokaludvalg. Det endelige forslag til
ramme og modeller forelægges gruppeformandskredsen på møde d. 23.
august, hvorefter sagen behandles i hhv. Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen.
Hvad har vi brug for fra lokaludvalgene?
Lokaludvalgene er en vigtig medspiller i kommunens arbejde med
københavnerinddragelse qua jeres bindeledsfunktion og mange års
erfaring med københavnerinddragelse. Vi har derfor brug for jeres input
og samarbejde til det forestående arbejde. Det drejer sig konkret om tre
ting:

1. Besvarelse af spørgsmål om københavnerinddragelse
Vi har udarbejdet nedenstående spørgsmål, som vi vil bede jer
besvare. De handler om, hvordan I arbejder med, og hvilke forslag I
har til, en mere mangfoldig københavnerinddragelse. Jeres besvarelse
vil, sammen med input fra fagforvaltningerne og københavnerne,
danne grundlag for udarbejdelsen af ramme og modeller for
kommunens københavnerinddragelse. I bedes sende jeres besvarelse
til Anja Englev Olsen: aeo@kk.dk senest fredag d. 8. februar 2019. Vi
har gjort os umage med at få plads til en lang svarfrist, således at I
har mulighed for at iværksætte en lokal dialog, hvis I ønsker at
involvere bydelens københavnere i jeres besvarelse.
Det bemærkes, at lokaludvalgene besvarede en lignende undersøgelse
tilbage i 2015, som dannede grundlag for udviklingen af kommunens
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fem principper for øget københavnerdialog, der blev godkendt på
BR-møde d. 28. januar 2016. Besvarelserne er vedlagt i bilag 3, så I
kan vurdere, om der er pointer herfra, som I fortsat finder aktuelle
og vil fremhæve i den nye undersøgelse.
De konkrete spørgsmål:
1. Hvilke brugbare metoder benytter lokaludvalget i arbejdet med
københavnerinddragelse?
2. Hvordan arbejder lokaludvalget med mangfoldig københavnerinddragelse
og repræsentation af bydelens forskellige stemmer? Hvilke erfaringer har
lokaludvalgene med at opnå dette?
3. Hvad fungerer godt i dag, og hvad fungerer mindre godt i forhold til
lokaludvalgenes københavnerinddragelse?
4. Er der noget, som lokaludvalget gerne vil gøre mere af, men som ikke er
muligt inden for de nuværende rammer i Københavns Kommune?
5. Har lokaludvalgene ideer til, hvilke metoder der skal til for at Københavns
Kommune som helhed kan forbedre og opnå en mere mangfoldig
københavnerinddragelse?

2. Surveyundersøgelse til Københavnerne
D. 2. januar 2019 igangsætter vi en spørgeskemaundersøgelse om
københavnernes ideer og ønsker til inddragelse, som vil blive lanceret
på sociale medier i uge 1 og på plakatsøjler i uge 2 og afsluttes ultimo
januar. Vi vil bede jer dele linket til undersøgelsen på jeres sociale
medier eller så vidt muligt gøre brug af jeres egne lokale
borgerpaneler.
Som oplæg til jeres beslutning, om I vil bruge jeres borgerpanelerne,
kan vi fortælle, at undersøgelsen spørger ind til, hvordan kommunen
kan blive bedre til at involvere københavnerne. Der vil være ca. 10
spørgsmål om, hvordan og hvornår københavneren gerne vil
inddrages samt efterfølgende spørgsmål om stamdata (alder,
uddannelse, bopæl mm). Spørgsmålene går på, hvordan borgeren i
dag er i dialog med kommunen, hvorvidt/hvor meget/hvornår, og
ad hvilke kanaler, man gerne vil involveres, samt hvilke erfaringer
man har haft med dialog og samarbejde med kommunen.
I vil modtage spørgsmålene til undersøgelsen d. 1. december og
bedes melde tilbage via jeres udvalgssekretær inden jul, om I vil
hjælpe med at sende undersøgelsen ud i jeres borgerpanel.

3. Drøftelse mellem lokaludvalg og gruppeformandskreds
Når vi har modtaget alle input fra jer, forvaltningerne,
københavnerne og har tygget os igennem materialet, vil vi fremlægge
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resultater og første konturer af modeller for københavnerinddragelse
på et dialogmøde for lokaludvalg og gruppeformænd torsdag d. 2.
maj 2019 (forventet tidsrum kl. 17-20). Mødet giver mulighed for en
fælles drøftelse af de foreløbige modeller og metoder, som tegner sig.
I vil modtage nærmere invitation og program for mødet, når vi
kommer
tættere på.
Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte
Anja Englev Olsen, aeo@kk.dk, tlf. 2612 8455.
Vedr. proces for ny struktur for lokaludvalg
Flere af jer har naturligt været nysgerrige på processen omkring ny
struktur for lokaludvalg, som ligeledes blev besluttet på
gruppeformandskredsens møder d. 22. juni og 24. august. Som
overborgmester Frank Jensen og gruppeformandskredsen har
tilkendegivet, vil lokaludvalgene blive informeret og involveret så snart
dette arbejde påbegyndes, men der foreligger ingen plan for det på
nuværende tidspunkt. Jeg kan fortælle, at arbejdet vil blive forankret i
Borgerrepræsentationens Sekretariat, at jeg forventer, at det påbegyndes i
efteråret 2019 og at det vil bygge på input og erfaringer fra arbejdet med
en mere mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse.
Jeg ser frem til at modtage jeres besvarelser og takker på forhånd for
hjælpen og jeres samarbejde.
Med venlig hilsen
Flemming Dubgaard Hansen
Sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat
Bilag
Bilag 1 – Gruppeformandskredsens indstilling på mødet d. 22. juni 2018
Bilag 2 – Gruppeformandskredsens indstilling på mødet d. 24. august
2018
Bilag
3
–
Lokaludvalgenes
svar
på
spørgsmål
om
københavnerinddragelse fra 2015
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