
Principper
for øget dialog med københavnerne5

København er københavnernes by og 

københavnerne er eksperter i det liv, 

der leves i byen.

De fem principper betyder, at køben-

havnerne kan forvente, at Køben-

havns Kommune altid bestræber sig 

på at skabe en tidlig, tydelig, engag-

erende og mangfoldig dialog sammen 

med københavnerne om byens ud-

vikling og i kommunale kerneopgaver.

1  Dialog er en kerneopgave
Vi er i dialog med københavnerne om 
vores kerneopgaver

Vi tænker dialogen med køben-
havnerne ind, når vi udfører vores ker-
neopgaver og tilpasser løbende vores 
organisation, så vi kan understøtte en 
succesfuld dialog med københavnerne 
– både når det drejer sig om de kom-
munale kerneopgaver og i udviklingen 
af nye projekter og initiativer. 

2  Tidlig dialog
Vi går tidligt i dialog med køben-
havnerne for at skabe bedre løsninger 

Dialogen med københavnerne skal 
igangsættes så tidligt så muligt. Inden 
opstarten af større projekter og beslut-
ninger tager vi stilling til, hvordan 
vi kan skabe en meningsfuld dialog 
med københavnerne - fra udvikling til 
realisering. 

3  Tydelig dialog
Vi er tydelige i dialogen med køben-
havnerne – vi svarer og informerer 
løbende

Vi skaber de bedste og mest troværdi-
ge rammer for et stærkt engagement, 
når vi er klare om vores mål med en 
dialog. Derfor afstemmer vi forvent-
ningerne, så alle ved, hvad formålet 
er og hvor man kan få konkret 
indflydelse. Vi er præcise om hvorfor, 
hvornår og hvordan vi er i dialog, 
og vi informerer løbende køben-
havnerne om fremdrift og resultater 
fra dialogen. 

4  Engagerende dialog 
Vi skaber muligheder for, at køben-
havnerne kan engagere sig i Københavns 
udvikling 

Vi skaber forudsætningerne for at 
københavnerne kan deltage i byens 
udvikling. Vi eksperimenterer, griber 
københavnernes ideer og arbejder med 
flere og nye former for involvering, 
samarbejde og dialog. Vi sikrer, at 
københavnerne får mulighed for at 
deltage i dialogen på et kvalificeret 
grundlag, får reel indflydelse og gives 
plads til at udfolde og udvikle egne 
ideer.

5  Mangfoldig dialog 
Vi udvikler København med øje for 
københavnernes mangfoldighed 

Vi bringer alle relevante stemmer, 
interesser og synspunkter i spil, når 
vi udvikler byen - også fra de køben-
havnere, vi ikke allerede er i kontakt 
med. En mangfoldig dialog, hvor for-
skellige københavnere har mulighed 
for at engagere sig, skaber grundlaget 
for bedre løsninger for byen.


