Invitation til
KøbenhavnerKonferencen

Københavnerne er eksperter i byens liv og derfor inddrager Københavns Kommune
løbende københavnerne i byens udvikling. Nu vil vi gerne gøre dialogen med køben
havnerne endnu bedre.
Vi skal i gang med at tilrettelægge den fremtidige indsats med at involvere køben
havnerne og i den forbindelse, vil vi gerne have dine input. Derfor inviterer vi dig
til KøbenhavnerKonferencen, som løber af stablen:
Onsdag d. 30. januar 2019, kl. 16:30-20:00
Festsalen, Københavns Rådhus
Her vil du sammen med andre københavnere, politikere og embedsfolk få mulig
hed for at sætte dit aftryk på fremtidens københavnerinddragelse. Konferencen er
nemlig ikke en konference i traditionel forstand. Der er skruet ned for præsentatio
nerne og op for dialog i mindre grupper, hvor politikere lytter til dine input.
Vi sørger for, at du bliver klædt godt på til at deltage i dialogen. Forud for konferencen
vil du modtage uddybende informationsmateriale, så der er et fælles udgangspunkt
for samtalen. Dine idéer og ønsker bliver indsamlet og taget med i den videre indsats
med at udvikle fremtidige mål og metoder til mangfoldig københavnerinddragelse.
Forslaget skal behandles politisk i efteråret 2019.
Du kan læse mere om tilmelding og konferenceprogram på næste side. Det er gratis
at deltage i konferencen. Vi håber, at du har lyst til at deltage og sætte dit præg på
kommunens fremtidige dialog med dig og københavnerne.
Med venlig hilsen
Frank Jensen
Overborgmester

Program for KøbenhavnerKonferencen
16:30 Velkomst v/overborgmester Frank Jensen
16:40 Introduktion til dagens program
16:50 ”Derfor skal kommunerne inddrage borgerne” v/Lars Klüver,
direktør i Teknologirådet
17:05 Dialogspor 1: Formål med københavnerinddragelse
18:10 Dialogspor 2: Metoder til københavnerinddragelse
19:50 Det videre forløb v/Flemming Dubgaard Hansen, chef for Borgerrepræsentationens Sekretariat

Der vil være sandwich, som grupperne kan forsyne sig med under dialogspor 2.

TILMELDING
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 13. januar
2019. Du tilmelder dig ved at klikke her eller via hjemmesiden www.kk.dk/bedre
kobenhavnerdialog.
Vi beder dig om at besvare nogle få spørgsmål, når du tilmelder dig. Det er nemlig
et mål, at deltagerne repræsenterer så mange forskellige københavnere og erfaringer
som muligt. Vi kan derfor heller ikke garantere, at du får en plads til konferencen.
Du vil senest den 14. januar få at vide, om du har fået plads. Der udsendes svar til
alle, der har tilmeldt sig.
MERE INFORMATION
KøbenhavnerKonferencen er én af flere aktiviteter, som Københavns Kommune har
sat i gang for at udvikle bedre metoder til københavnerinddragelse.
På siden www.kk.dk/bedrekobenhavnerdialog kan du læse mere om arbejdet og
se eventuelle ændringer i programmet for konferencen. Fra d. 2. januar 2019 kan
du ligeledes tilgå et elektronisk spørgeskema, hvor vi meget gerne vil høre om dine
erfaringer og ideer til bedre dialog og samarbejde mellem københavnerne og kommunen.
KONTAKT
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anja Englev Olsen fra
Borgerrepræsentationens Sekretariat på telefon 2612 8455 eller e-mail aeo@kk.dk.

