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Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. Sammen om Byen 

Valby Lokaludvalg hilser initiativet med at sætte fokus på borgernes 

engagering og inddragelse velkomment.  

 

Valby Lokaludvalg benyttede Valby Kulturdage den 4. og 5. 

september til at komme i dialog med borgerne om emnet. Desuden 

kom der en del svar på spørgeskemaet Sammen om Byen.  

 

Valby Lokaludvalg drøftede herefter projekt Sammen om Byen på 

møde den 8. september.  

 

Valby Lokaludvalg mener ikke, at københavnerne generelt er tilfredse 

med de muligheder, de har for at involvere sig. Baggrunden for dette 

er, at det opleves, at der indenfor nogle emner, f.eks. byggesager, er 

for mange administrative afgørelser og for lidt lydhørhed overfor 

høringssvar og lokale input. Det fremmer ikke borgenes lyst til at 

involvere sig, hvis de ikke oplever, at bliver hørt.   

 

For at Københavnerne skal engagere sig yderligere, skal emnerne først 

og fremmest være relevante og der skal være mulighed for reel 

indflydelse. Der skal være en oplevelse af at blive hørt og nogle gange 

imødekommet. Der skal være god adgang til information om projekter 

i et let forståeligt sprog, der gør at borgeren føler sig i stand til at 

forstå og kommentere et projekt. Der er mange gode eksempler, hvor 

lokaludvalg og borgere er inddraget tidligt og kan se deres input til 

planer og processer. Valby Lokaludvalg har respekt for at 

embedsmænd kommer med en faglighed og nødvendig viden, men det 

kan nogle gange føles som om en proces ”druknes” i embedsmænd.  

 

Derudover skal være nemt at involvere sig, f.eks. via Facebook eller 

ved korte møder f.eks. på biblioteker og i det offentlige rum, når der 

er sager, der egner sig til den form for dialog.  

 

Valby Lokaludvalg tror, at en begrænset gruppe af borgere vil 

engagere sig mere i byens udvikling, hvis der udvikles nye metoder. 



 

 Side 2 af 2 

For mange handler det om tid og tilgængelighed til processerne. Det 

kan både være via digitale metoder, men også en anden type møder 

med borgerne, hvor de er.  

 

Valby Lokaludvalg mener, at forskellige grupper vil involvere sig 

omkring specifikke emner, f.eks. trafik, cykelstier, parkering, miljø og 

parker. Generelt involverer Københavnerne sig, når der er projekter i 

deres nærområde, eller noget der på anden måde berører den enkelte, 

f.eks. skoledistrikter. Kommunen kan øge engagementet ved at være 

tidligt ude med dialogen og gøre det tilgængeligt at deltage.  

 

Lokaludvalget mener, at nærhedsprincippet er en vigtig ting, når man 

taler dialogen. De klassiske borgermøder kan være gode til nogle 

emner og målgrupper. Generelt skal der tænkes i målgrupper, når 

borgerdialogen planlægges, så man møder borgerne, hvor de er.  

 

Lokaludvalget kunne godt tænke sig mere dialog på tværs af 

lokaludvalgene, både om bydækkende emner og emner på tværs af 

enkelte lokaludvalg.  

 

Balancen mellem lokale hensyn og bydækkende hensyn kan 

lokaludvalgene være behjælpelig med. Lokaludvalgene kan blive 

orienteret om de bydækkende planer og de behov, der opfyldes ved 

planerne. Så kan lokaludvalgene drøfte de lokale forhold med 

borgerne og sikre forståelsen for og sammenhængen med de 

bydækkende hensyn.  Forvaltningerne kunne også benytte f.eks. 

Valby Kulturdage og andre byfester til at komme ud og informere 

københavnerne om de bydækkende planer.  

 

Generelt skal lokaludvalgene have mere kompetence til borgerdialog 

og stå for mere af den lokale borgerdialog. Principperne bag 

områdefornyelserne med sekretariatshjælp til lokale grupper kunne 

udvides, så lokale grupper havde mulighed for gennemarbejdede ideer 

og svar. Det kunne være en styrkelse af lokaludvalgssekretariaterne.  

 

Lokaludvalgene kan bidrage f.eks. ved at holde borgermøder, der er 

mere festlige end de klassiske. De kan også holde 

weekendarrangementer, hvor børnefamilierne har en mulighed for at 

deltage. Lokaludvalgene kan desuden sikre en bedre kontakt mellem 

lokaludvalg/borgere og de lokale forvaltninger, så dialogen styrkes 

gennem kendskab til arbejdet.  

 

Valby Lokaludvalg ser frem til det fortsatte arbejde med at udvikle 

dialogen mellem Borgerrepræsentationen, forvaltningerne og 

borgerne.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand, Valby Lokaludvalg 


