Hvad kan vi (VLU) byde ind med
Københavnerne skal kunne se at det egentligt betyder noget at gøre noget, så det ikke bare er politikerne
der laver beslutninger hen over hovedet på folket.
Vigtigt at der ikke oprettes parallelle organisationer, hvis opgaverne kan klares af lokaludvalgene. Det er
dog vigtigt at der er ekstra ressourcer med opgaverne. Giver også kontinuitet. Ved at LU er med i rollen kan
man skabe kontinuitet som gør at man husker hvad der er blevet sagt tidligere og lære her af.
Dialog og videndeling
Var ikke tilfreds med den overordnede proces.
Kan se lokaludvalget have en rolle i
-

-

Synlighed og overblik over indgange og aktiviteter: man skal passe på at borgeren ikke drukner i
information. I stedet for ”brug byen” (brugbyen.nu), kunne man lave ”brug din bydel”, hvor man
abonnerer på sit lokalområde. KBH er så stor at man med fordel kan fokusere på det lokale.
”Åbent lokaludvalg” i stedet for ”Åben Rådhus”: politikerne kan blive invitere ud i bydelene, hvor
man kan snakke om reelle projekter der sker i bydelen. Der kan være ”langt” ind til rådhuset når
man bor i udkanten af KBH. LU kan facilitere dette arrangement.

Digital inddragelse
Ja tak til hele pakken.
Principielt vil vi gerne arbejde med digital inddragelse på mange måder. Særligt angående lokale spørgsmål.
Dog skal det være meget differentieret planlagt, og der skal være meget dygtige moderatorer på digitale
debatter. Der skal være en plan for hvordan borgernes input bringes ind i den politiske proces.
Der skal følge finansiering med, da de interne puljemidler og sekretariatets budgetter ikke vil række.
Vi har gode erfaringer fra f.eks. debatten om flytning af biblioteket (til Valby Langgade?).
Mere digital inddragelse kan gøre at man har flere ressourcer til at tage ud og snakke med de
ressourcesvage i bydelen

Københavnerideer
1:1 københavnerrådgivningen er en god ide.
Naivt at tro det kan ske på denne måde hvis man vil have de svage med i dialogen.
Det er en god ide at få flere organisationer med.
LU kan bruges til at pege i den rigtige retning, men vigtigt at det er lønnet arbejde da politikerne er frivillige.
(sekretariatet måske?)
Bliver forankret i lokaludvalget. Ideer er ofte mere lokalt forankret.

Københavnerdemokrati
Synes ikke ”Københavnertopmøde” er relevant for LU
”Københavnerskolen for unge” kunne godt være en god ide for LU at have en rolle i. Der henvises også i
materialet til ungeparlamentet, der fandt sted i et samarbejde mellem Lykkebo og Områdefornyelse
Kulbanekvarteret. Ungeparlamentet vil giver de unge en følelse af at man rent faktisk kan have en
indflydelse som borger i KBH. Det er dog vigtigt at der kommer noget ud af projekterne, da det ellers vil
have den modsatte effekt. Der må ikke ske det samme som ved projektet Sikker Skolevej til Hanssted og
Lykkebo skolen. Her oplevede eleverne at de lagde en masse arbejde i projektet, men at der aldrig kom
noget ud af det.
”Lokale borgerbudgetter”
”§17, stk. 4-udvalg og minipublics”: Synes ikke det passer så godt til LU, men måske områdefornyelserne.
”Københavnerdøgnet”: på en bestemt dag hvor man kan yde en indsats. Sætter fokus på hvad det vil sige at
være borger i KBH. Man kan evt. kordinere det lokalt.
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