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Høringssvar vedr. Sammen om byen 

 

Østerbro Lokaludvalg har diskuteret Økonomiforvaltningens oplæg og 

er kommet frem til følgende generelle holdninger og perspektiver: 

 

"Sammen om Byen" er et godt slogan - hvis det tages alvorligt. Det er 

vigtigt at fokusere på, at der netop skal være tale om et ligeværdigt 

forhold mellem politikere, administration og borgere. 

 

Østerbro Lokaludvalg oplever, at borgernes viden er stor og at 

borgernes ideer er mangfoldige. Derfor mener vi generelt at forslag til 

byens udvikling også skal kunne komme nedefra og ikke kun oppefra.  

 

Østerbro Lokaludvalg mener, at København skal udvikle et deltager-

demokrati frem for et tilskuer-demokrati.  Deltager-demokrati 

medfører, at borgerne kan konstatere, at de får indflydelse. Det skal 

forstås på den måde, at vi mener der bør ske en styrkelse af det direkte 

demokrati. Hvis man vil borgerinddragelse er denne tilgang essentiel, 

og borgerinvolveringen skal altså være så decentral og 

nærdemokratisk som muligt. Dog mener vi, det er afgørende, at der er 

mulighed for lokal tilpasning af principper for borgerinddragelse, da 

bydelene er forskellige. 

 

 

Østerbro Lokaludvalg har herunder beskrevet konkrete forslag, som vi 

mener, kan fremme ovenstående holdninger og føre til en tættere 

dialog mellem borger og kommunesystem: 

 

 Kommunikationen, her tænkt som de oplæg, der bliver sendt 

til borgerne i form af eksempelvis høringsoplæg, fremlægges i 

tung, kompliceret og indforstået forvaltningsjargon. 

Kommunikationsformen bør ændres til dagligdagssprog og 

forkortes betydeligt. Kommunen bør tage hensyn til, at hvis 

flere borgere skal inddrages, så er det de færreste der har tid til 

at gennemlæse mange sider eller spore en tråd på kommunens 

hjemmeside. Oplæg til dialog, bør som udgangspunkt være 
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kort og klart formuleret. Selvfølgelig skal uddybende 

informationer være tilgængelige, men man kunne med fordel 

lagdele informationsmængden, så den enkelte selv kan dykke 

videre ned i et emne og sag, hvis flere oplysninger ønskes. 

 Høringssvar. Østerbro Lokaludvalg mener tillige, at mange 

borgere ikke føler, at det er indsatsen værd, at afgive et 

høringssvar, da beslutningerne ofte er taget på forhånd. Derfor 

bør høringer sendes ud FØR en beslutning er taget. Dette ville 

medføre en invitation til større åbenhed og mulighed for 

medindflydelse. 

 De forskellige lokaludvalg hører ofte om problematikker fra 

borgerne, der har generel kommunal interesse. Derfor burde et 

lokaludvalg have initiativret til at få sager taget op i BR.  

 Østerbro Lokaludvalg mener at folkeafstemninger er en af 

metoderne, der kan fremme borgerinvolvering, og som giver 

en helt anderledes gennemsigtighed omkring byens udvikling. 

Folkeafstemninger kan afholdes lokalt, bydelsmæssigt eller 

samlet for Københavns Kommune. Indsigelser og 

mindretalstilkendegivelser er desuden en del af 

borgerdialogen. 

 Lokaludvalg er repræsentanter for en bydels borgere og agerer 

bindeled mellem borgere og kommunen. Medlemmer af 

lokaludvalg er altid frivillige, og har næsten alle et 

professionelt liv ved siden af, der også optager en stor del af et 

medlems tid. Samtidig er medlemmerne lykkeligvis meget 

forskellige og har mange andre forskelligrettede interesser. 

Derfor er det altafgørende, at der er en solid 

sekretærbetjening, der kan hjælpe, styre og samle det arbejde 

medlemmerne frivilligt bidrager med i byens udvikling. Vi 

mener derfor at Lokaludvalgs sekretariaterne er helt 

grundlæggende, hvis man vil styrke den gensidige dialog om 

byens udvikling. Sekretariaterne bør derfor anerkendes og 

styrkes, som et helt afgørende element i denne dialog. 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen 
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