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BORGERSAMLING
- GØR BORGERNE TIL KOMMUNENS KLIMARÅDGIVERE

KL WEBINAR / 03.03.2022



Værdien af borgernes deltagelse, når 
kommunerne skal løse de ‘vilde problemer’
Væk fra:

Henimod:

Begynd Beslut Annoncer Forsvar Implementer  

Begynd Engager og drøft Beslut 
(sammen)

Stå sammen 
(…og forsvar en smule)

Implementer   



Dilemma 1:  Hvis du skal styre, skal du give slip!

CIVILSAMFUNDKOMMUNE

ERHVERVSLIV

De store fælles opgaver kan ikke længere løses fra ”førerbunkeren” – de 
skal løses ved stærke partnerskaber og ved lokale omstillingsfællesskaber



Dilemma 2: Åbne invitationer skaber lukkede løsninger
- traditionel borgerinddragelse kalder ofte på de samme typer af 
enten meget engagerede eller frustrerede borgere



…hvordan sikrer vi reel repræsentativ deltagelse og 
løsninger på tværs af alle kommunens borgere?



Verden oplever en bølge af deliberativt demokrati 
Citizens’ Assembly – Borgersamlinger og borgerting [rådslagningsdemokrat] 



OECD’s deliberative principper
Citizens’ Assemblies



Paris opretter et permanent borgerting
Vedtaget d. 14. oktober 2021 



Borgersamling om Middelalderbyen
Københavns Kommune (2019)



Borgersamling om Albertslunds Fremtid
Albertslund Kommune (2020)



Borgersamling om FN’s Verdensmål
Rudersdal Kommune (2020/21)



Københavns Ungeborgersamling
Københavns Kommune (2021/22)



Klimaborgersamling
Greve Kommune (2022)



Hvad er en borgersamling?

BORGERSAMLING

• En borgersamling består typisk af 36 repræsentative borgere.

• Borgerne er udtrukket ved lodtrækning på baggrund af 
parametre som køn, alder, bopæl og uddannelse.

• Borgerne samles over flere dage eller weekender for at 
behandle et spørgsmål, der er givet af politikerne.

• Borgersamlingen får viden fra eksperter - og hører interessenter

• Borgersamlingen faciliteres af et tredjepartssekretariat og 
borgerne arbejder inden for et givet politisk mandat.

• Politikerne forpligter sig til at igangsætte og modtage 
borgersamlingens anbefalinger. De forpligter sig ikke til at 
beslutte anbefalingerne, men forholde sig til borgernes arbejde.

• Proces: offentligt, tilgængeligt og transparent.

• Borgernes opgave: at rådgive og anbefale – men ikke beslutte.
Borgersamling om Middelalderbyen, Københavns Kommune 2019



Alle borgere (fra 16 år) er inviteret via e-Boks

36  repræsentativt udvalgte borgere

815 tilmeldte borgere

Borgerlodtrækning_ case: Rudersdal 



Kerneopgave_ Greve Klimaborgersamling

Byrådet har brug for din hjælp til at forestille sig:

Hvordan omstiller Greve Kommune sig til en 
CO2-neutral og grøn hverdag?



Mandat Greve Klimaborgersamling

• Byrådet giver borgersamlingen mandat til at udarbejde en uvildig anbefaling på 
den kerneopgave, som borgersamlingen har arbejdet med.

• Byrådet støtter op omkring Borgersamlingens arbejde og udfald af anbefalinger –
uanset andre politiske dagsordner og strategier.

• Byrådet vil behandle anbefalingen i relevante fagudvalg og i Byrådet og i den 
forbindelse også redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og ikke fulgt.

• Byrådet er forpligtet til at give en status inden for de første 3 måneder efter 
aflevering af anbefalinger, samt igen inden for 12 måneder og når klimaplanen 
evalueres.

• Byrådet er ikke forpligtet til politisk at følge eller vedtage alle anbefalinger.

• Borgersamlingen er ét blandt flere spor, der skal belyse, hvordan vi sammen 
opnår en CO2-neutral og klimatilpasset kommune.



Ekspertgruppe
Ekspertgruppen hjælper med at udvælge oplægsholdere, kvalitetssikre ekspertoplæg 
og baggrundsmaterialet for behandlingen af borgersamlingens emne

Kirsten Halsnæs
Professor DTU

Stig Hirsbak
Ektern lektor, Aalborg Universitet

Susanne Krawack
Senior konsulent, Concito

Alexandra Freltoft
Konsulent, Energy Modelling Lab

Iva Ridjan Skov
Lektor, Aalborg Universitet



Borgersamlingens forløb



Potentialer ved borgersamlinger

- Modigere og mere visionære politiske 

beslutninger

- Løsninger, der er drevet af borgernes behov, 

prioriteringer og medansvar

- Reel repræsentation og dyb rådslagning - bygger 

bro mellem holdninger og modsætninger

- Ekspertbaseret viden og brug af interessenter, der 

giver kvalificerede og afbalancerede anbefalinger

- Styrker borgernes demokratiske selvtillid og 

deltagelse i implementeringen



• En problematik, der er kompleks og aktuel for jeres 
kommune lige nu

• En problematik som politikerne og embedsværk ikke 
allerede har det fulde svar på

• En problematik, der kræver en mere kompliceret 
løsning end ja/nej – der skal være et mulighedsrum

• En problematik, hvis løsning sandsynliggøres gennem 
folkelig opbakning, medejerskab og deltagelse 

?
Hvornår er en borgersamling en god idé?
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Mere viden:

• Deltag i ”Masterclass i Deliberativt Demokrati”

o borgersamling.dk

o wedodemocracy.dk

• Se kommunale borgersamlinger: albertslund.dk,
rudersdal.dk, greve.dk, kk.dk

• OECD: ”Good Practice Principles for Deliberative
Processes for Public Decision Making”


