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1

Inspirationskatalog over mulige initiativer
Dette inspirationskatalog er en bruttoliste over idéer til mulige initiativer, der er blevet foreslået
af københavnere, lokaludvalg, Københavns Kommunes ansatte og forvaltninger gennem en
række inddragelsesinitiativer i projektet Mangfoldig og Fokuseret Københavnerdialog.
Initiativerne imødekommer forskellige behov og ønsker til dialog og samarbejde mellem
københavnerne og Københavns Kommune. Kataloget er ikke en udtømmende oversigt over
alle tænkelige metoder, men skal ses som eksempler og inspiration. Idéerne fra kataloget tjener
ligeledes som inspiration for udarbejdelse af forslag til forvaltningens indstilling til Gruppeformandskredsen, der skal politisk behandles d. 23. august 2019. Bruttolisten er grupperet i fire
overordnede emner, som umiddelbart har givet mening for forvaltningen, om end det også
står klart, at flere initiativforslag kunne grupperes under flere forskellige emner.

Københavns Kommune som demokratisk fyrtårn
▪

Vær ambitiøs: eksperimenter med fyrtårnsprojekter og nye metoder (digitale såvel som
analoge), der sætter de helt store spørgsmål og visioner for byen i spil.

▪

Åbent Rådhus: årligt event/festival hvor københavnerne inviteres ind på Rådhuset med
mulighed for at møde Borgerrepræsentationen og embedsfolk om specifikke
dagsordener, a la Københavnerkonferencen eller Folkemødet på Bornholm.

▪

Åben træffetid/kaffemøde med politikere, f.eks. på biblioteker.

▪

Københavnertalks: Københavns Kommune har mange embedsmænd med unik viden
på et område, som kan bruges i talks eller lignende på Rådhuset f.eks. for at informere,
videndele og imødegå fake news. Kan evt. ske i samarbejde med Politiken eller DAC.

▪

Mobil ”københavnerbus”, der er opsøgende, dér hvor københavnerne er. Indholdet kan
variere – fra fokus på københavneridéer til kommunes inddragelse om konkrete
udviklingsprojekter.

▪

Københavnerskolen for unge: tilbud om demokratisk (ud)dannelsesforløb på udskolingsniveau, hvor eleverne får forståelse for demokrati, kommunalstyre og byudvikling gennem møder med forvaltninger og politikere.

▪

Børnepaneler, hvor børn inviteres til at diskutere og/eller teste forskellige visioner og
idéer for København.

▪

§17 stk. 4-udvalg: et midlertidigt politisk udvalg til at varetage særlige opgaver eller
fungere som rådgivende eller forbedrende udvalg for kommunalbestyrelsen,
økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

▪

Mini publics: større eller mindre grupper af repræsentativt udvalgte københavnere, der
udvælges til at sætte sig ind i, diskutere og komme med anbefalinger til udvikling af
politiske tiltag. Der findes en række forskellige mini-public metoder til brug i forskellige
situationer.
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▪

Københavnertopmøder, hvor københavnere, på baggrund af information udarbejdet af
eksperter, gennem debat og afstemninger udtrykker deres holdninger til københavnertopmødets emne. Københavnertopmødet giver et klart billede af københavnernes
holdninger til konkrete prioriteringer og handlingsforslag, der bunder i information om
og diskussion af emnet.

▪

Københavnerpulje til realisering af de bedste københavnerforslag, såfremt digital
platform eller analog indgang for borgerforslag etableres.

▪

Velkomstbrev til tilflyttere, der inviterer til deltagelse i Københavns Kommunes
Borgerpanel, samt informerer om, hvor man som københavner kan være i dialog og
samarbejde med Københavns Kommune om byens udvikling.

▪

Vidensbank for københavnere med særlig viden og indsigter.

▪

Lav receptionen på rådhuset mere imødekommende overfor københavnere (ikke bare
turister).

▪

Opret en Borgerinddragelsesborgmester

Digitale initiativer
▪

Bedre brug af borgerpaneler: styrk Københavns Kommunes borgerpanel med
ressourcer, så der er metodekompetencer, medlemstallet kan udvides mod større
repræsentativitet (pt. ca. 3.000 medlemmer) og panelet kan vedligeholdes. Styrk og
forventningsafstem samarbejdet med lokaludvalgenes 11 borgerpaneler (pt. ca. 40.000
medlemmer).

▪

Københavns Kommune digital platform, hvor alle københavnere har adgang (i
modsætning til de sociale medier, hvor det er nødvendigt med en brugerprofil).

▪

App a la Giv et praj, som kan rumme flere input, der går på tværs af forvaltninger. Dette
forudsætter medarbejderressourcer til at forvalte disse input.

▪

Københavnerappen: En app, hvor københavnere har mulighed for at følge egne sager
og processer.

▪

App/mobilvenlig hjemmeside med funktioner, hvor man kan se, hvad der sker både
lokalt og i hele København. (Denne funktion har Magasinet KBH f.eks. forsøgt at
indsamle midler til i forhold til at udvikle i en app: ”Civitist”).

▪

Mulighed for at tilmelde sig nyheder/nyhedsbrev baseret på interesser, evt. i
forbindelse med en app.

▪

Digitalt kort, hvor københavnere kan notere en idé/udfordring (prikkort), som
”Københavnerkortet”, og hvor det er muligt at følge med i det videre sagsforløb.
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▪

Københavner-/Borgerforslag: digital platform a la Folketingets, hvor et forslag med
opbakning fra 5.000 københavnere udløser politisk behandling. Et alternativ kunne være
et pilotprojekt og tværgående samarbejde omkring SUF’s ’God idé’-portal (lanceres
medio maj 2019), som forventes at få en stor andel af forslag, der kan involvere andre
forvaltninger.

▪

Crowdsourcing, hvor særligt digitale platforme bruges til fælles idéudvikling.

▪

Synliggør eksisterende veje og aktiviteter til dialog, inddragelse og samarbejde bedre
på KK.dk eller via lokale kommunale aktører/indgange.

▪

Elektroniske skilte i byrummet, der fortæller hvad der sker lokalt.

▪

Anvend Epiito – 3D Studio, en 1:1 3D biograf, der giver mulighed for nye typer af
borgerhøringer f.eks. ifm. anlægsprojekter, hvor visualisering giver mulighed for, at ikke
faglige personer kan tale med om bygningen, frem for at kigge på 2D plantegninger.
Der findes en Epiito 3D biograf hos Blox, som Københavns Kommune har adgang til via
Copenhagen Soloutions Lab.

▪

Livestream events, borgermøder mm.

Lokale initiativer
▪

Udvid omfanget af alternative og stedbaserede møder, dér hvor københavnerne
alligevel spiser, leger, går på studie og opholder sig i hverdagen. Brug lokale
nøgleaktører i planlægningen for at nå de svære, men relevante målgrupper når de er
tilstede.

▪

Arbejdsgrupper og workshops, der tilgodeser de engagerede københavnere.

▪

Debataftener med afstemninger, gerne i længere forløb og flere gange, så diskussioner
kan udvikles.

▪

Københavnerdøgnet: 24 timer hvor københavnerne i samarbejde med Københavns
Kommune kan hjælpe med at løse konkrete problemer, så som at luge bede, sætte skilte
op, markere trafikproblemer, osv.

▪

1:1 Københavnerrådgivningen: indgang(e) hvor Københavns Kommune kan
understøtte københavnernes engagement og de kan søge råd om mobilisering,
kvalificering, støtte og realisering af deres idéer og initiativer. Vil bl.a. kunne fungere
som kvalificering og filter for forslag til en evt. borgerforslagsplatform.

▪

”Løvens hule”/”Byens hule”, hvor københavnere med gode idéer kan præsentere dem
for en komité, hvor også relevante medarbejdere fra kommunes forvaltninger er
repræsenteret, som kan vurdere og hjælpe idéen det rigtige sted hen.
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▪

Årligt nyhedsbrev, der informerer om lokale muligheder, hvad der sker og hvor man skal
gå hen.

▪

Udbred kendskabet til lokaludvalg, eks. via sociale medier.

▪

Mere indflydelse til lokaludvalgene: gør fx lokaludvalg til indgang eller ansvarlige for
kommunens københavnerinddragelse.

▪

Kig på valgprocedure for lokaludvalg, så de ikke længere er knyttet op på
foreningsrepræsentation, og der evt. er begrænsning på, hvor længe man kan sidde i et
lokaludvalg (4 eller 8 år).

▪

Mulighed for samfinansiering med fonde i projekter i lokaludvalg.

▪

Opret kvartershuse på tværs af forvaltninger.

▪

Lokalt udbud hvor en gruppe/forening overtager en lokal kommunal opgave inkl.
driftsmidler. F.eks. opgaver omkring klimatilpasning eller begrønning. Anvendes bl.a. i
KFF i form af ”kulturelt udbud”.

▪

Lokale borgerbudgetter, hvor en gruppe københavnere udvælges til at træffe
beslutning om fordeling af lokale midler, uden de lokale aktiviteter er udvalgt på
forhånd, og uden der efterfølgende er en administrativ eller politisk godkendelse.

Organisatoriske initiativer: ’Styr på københavnerinddragelse’
▪

Forankring af arbejdet med københavnerinddragelse på topledelsesniveau gennem en
mere forpligtende Københavns Kommune-konstruktion end Sammen om Byensamarbejdet. Det kan været et center eller netværk for københavnerinddragelse til
koordinering, visitering, samarbejde, sparring og videndeling omkring københavnerinddragelse.

▪

Ledelsesfokus: københavnerinddragelse som en integreret del af Københavns
Kommunes ledelseskursus (PAL).

▪

Kompetenceudvikling: kurser og løbende netværks-/inspirationsmøder om alt det
Københavns Kommune allerede kan/har inkl. ekspertviden udefra. Kommunen skal blive
bedre til at lave tidlig, tydelig og reel inddragelse samt undgå inddragelsesprocesser,
der opleves som skindemokrati. Et vigtigt element er også at blive bedre til at
kommunikere med københavnerne (også de engelsktalende) og give feedback.

▪

Tværgående forvaltningspulje med midler til projekter om københavnerinddragelse,
som kan udløses ud fra en række kriterier om tværgående samarbejde – både centralt
og decentralt.
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