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HVAD ER EN BORGERSAMLING? 



En borgersamling – kort fortalt

• Deltagerne er repræsentativt udtrukket ved lodtrækning på baggrund 
af relevante parametre.

• Borgerne samles i mindst 20 timer samlet over flere dage for at 
behandle et spørgsmål fra politikerne.

• Borgersamlingen får viden fra eksperter og hører interessenter.

• Faciliteret proces hvor borgerne arbejder i skiftende grupper.

• De arbejder med værdier, temaer og mulige løsninger og ender med at 
skrive en række anbefalinger til politikerne.

• Politikerne forpligter sig til at igangsætte og modtage borgersamlingens 
anbefalinger - forpligter sig ikke til beslutning.

• Proces: offentligt, tilgængeligt og transparent

• Opgave: rådgive og anbefale – ikke designe eller beslutte.



- Modigere og mere visionære politiske 

visioner og beslutninger

- Drevet af borgernes behov og prioriteringer

- Reel repræsentation

- Dyb rådslagning og mediering af holdninger, 

der ofte ellers er i modsætning

- Videns- og faktabaseret grundlag

- Styrker borgernes demokratisk evne til at 

deltage

- Interessenter og eksperter bidrager – men 

det er ikke dem, der bestemmer

Borgersamlingers potentiale 



Velegnet til ”vilde 
problemer” og langsitet 
planlægning 

Fx. Klima, demokrati-
krise, social arv, 
genopretning efter 
corona

Velegnet til uventede  
nødsituationer

Fx. Coronaens første fase

Begynd Beslut Annoncer Forsvar Implementer  

Begynd Engager og drøft
Beslut

(sammen)

Stå sammen 
(og forsvar 
en smule) Implementer

Skift i perspektivet på politikudvikling

Begynd Engager og drøft
Beslut

(sammen)

Stå sammen 
(og forsvar 
en smule) Implementer



Klassisk flow
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BORGERLODTRÆKNING BORGERSAMLING OPSAMLING

1. Definer opgave og designkriterier

2. Udvælg parametrene for deltagere 

3. Inviter deltagere

4. Registrer og valider frivillige

5. Udvælg Borgersamlingens medlemmer 

(lodtrækning)

1. Onboarding: opgaveforståelse, 

rolleafklaring og viden

2. Bevidstgørelse, læring og 

kapacitetsopbygning

3. Ekspertbidrag og standpunktsindlæg

1. Udarbejdelse af anbefalinger (evt. 

mindretals-notat)

2. Overlevere arbejde til politikere

3. Beslutningsproces og implementering 

igangsættes

Levering af Borgersam
lingens  anbefalinger til politisk beslutning

Fase 1:  Ombord i opgaven

I denne fase skal deltagerne opnå en fælles 

forståelse af processen, konteksten og den 

eksisterende faglige viden (scenarierne). Oplæg 

fra eksperter, embedsværk og partsindlæg. I 

mindre grupper, vil deltagerne begynde at 

debattere og producere et sæt fælles principper 

og værdier, som de senere vil bruger som 

fundament for deres anbefalinger.

Deltagerne går i dybden med de inputs, de har 

modtaget fra eksperter og øvrige 

repræsentanter. Sammen begynder de at 

identificere en række emner, temaer og 

muligheder. I denne fase præsenteres 

delresultater for offentlig-heden. Denne 

tilgang gør det muligt for deltagerne at 

samarbejde for konsensus, frem for konflikter.

I sidste fase producerer grupperne gennem 

en iterativ dialogproces et sæt 

anbefalinger, der er grundlaget den fælles 

offentlige rapport. Denne rapport er 

skrevet af deltagerne selv og formidler 

deres perspektiv og rådgivning i egne ord.

Deltagerer har også mulighed for at 

producere et mindretalsnotat.

Fase 2: Udforsk og bevidstgørelse Fase 3: Anbefalinger

Borgersamlingen er bygget op om tre udviklingsfaser - over en række workshops



Borgersamlinger WDD har gennemført
Borgersamling om Middelalderbyen – regulering af parkering og trafikgennemkørsel. Markant anbefaling med at reducere 
parkering med 87% og trafik med 75%

Borgersamling om Fremtidens Albertslund – i en fremtid hvor der skal bo mere end 10.000 flere i kommunen

Borgersamling om Verdensmålene i Rudersdal – forslag til implementering på både individuelle, civilsamfundsmæssige og 
strukturelt niveau

Grønt Generationsråd – for Radikale Venstres folketingsgruppe – om tiltag til at nå CO2 reduktionsmål inden 2030. Medlemmer 
fra hele landet og fra hele det politiske spektrum

Europa samling - for Radikale Venstres folketingsgruppe. Anbefalinger til ny europapolitik. Medlemmer fra hele landet og fra 
hele det politiske spektrum

Ungeborgersamling – Demokrati Garage initiativtager – i samarbejde med Københavns Kommune. 87.000 ml. 16-24 inviteret 
via e-boks, næsten 1000 tilmeldte, 24 udtrukket. Anbefalinger til nyvalgt borgerrepræsentation.

Moving Europe – tilpasset borgerjurymodel. Som del af Conference of Future of Europe

Igangværende:

Klimaborgersamling, Greve Kommune 2021 - 2022

Borgersamling om Lynetteholm – By&Havn er afsendere. Ekstremt konfliktniveau. Storkøbenhavn inviteres.

Borgersamling Beyond Waste – del af EU program om cirkulær økonomi. Region Midtjylland er programdirektører. Tværgående 
borgersamling forankret i Region H, Region Syddk, Rudersdal, Frederiksberg, Vejle kommune.



KERNESPØRGSMÅL



Det gode spørgsmål adresserer
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• En problematik der er aktuel for os lige nu

• En problematik som politikerne ikke allerede har 
svaret på

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

• En problematik hvis løsning sandsynliggøres gennem 
en folkelig opbakning 



Internationale eksempler på kernespørgsmål
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Hvordan bør Skotland 
håndtere klimakrisen således 
at det sker på en effektiv og 
fair måde?

Scotlands klimaborgerting

Hvordan kan vi forblive en af de 
mest beboelige byer i verden og 
samtidig adressere vores 
fremtidige finansielle 
udfordringer ? 

The People’s Panel - Melbourne

Sharing the roads safely –
borgersamling Australien

Motorcykelister og cykelister vil 
altid anvende vores veje. Hvilke 
tiltag kan vi efterprøve for at 
sørge for, at de sikkert kan dele 
vejene?

Community Rail Overpass, 
Davenport, Canada

Vi har brug for din hjælp til at overveje 
virkningen af - og mulige fordele – ved 
Davenports sporovergang



Eksempel på kernespørgsmål 
Case: Middelalderbyen i København

Vi har brug for din hjælp til at forestille os, 

hvordan vi skal bruge vores gader i 

Middelalderbyen bedst muligt i fremtiden - i en 

by med færre biler



LODTRÆKNING



Lodtrækning trin for trin

#1
Fastsættelse af 

udvælgelsesparametre

Køn
Alder

Uddannelse
Kommune

Andet?

#2
Invitation til 

borgersamling sendes 
gennem

e-boks med et 
tilmeldingslink, hvor 
borgerne indtaster 

oplysninger

#3
Lodtrækning blandt de 

tilmeldte

#4
Opringning af de 
udvalgte borgere

Ekstra lodtrækning af 
profiler der ikke ønsker 

at deltage



Eksempel: Borgersamling i Middelalderbyen
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10.000
Københavnere (inviteret via e-boks/facebook)

669
tilmelder sig borgerlodtrækning

36
medlemmer udvælges til borgersamlingen

Borgerlodtrækning / parametre
• Alder 
• Køn 

Bopæl
• Boligtype
• Adgang til bil 



Stratificeret tilfældig lodtrækning

Sammensætning af X antal 
profiler på baggrund af 

udvælgelseskriterier

Udvælgelse af t ilmeldte, der 
matcher en profil.

Lodt rækning blandt  de t ilmeldte 
der matcher en profil.

Profil nr. 1:
Kvinde, grundskole, 16-24 år

Profil nr. 2:
Mand, lang udd, 60+

Profil nr. 1:
12 tilmeldte matcher profilen

Profil nr. 2:
44 tilmeldte matcher profilen

Profil nr. 1:
Tilfældig lodtrækning blandt 12 tilmeldte

Profil nr. 2:
Tilfældig lodtrækning blandt 44 tilmeldte



Hvorfor er udvælgelseskriterier 
& lodtrækning så vigtigt?

33%

26%

40%

Albertslund fordeling

Grundskole / Andet

Erhvervsfaglig

Videregående (inkl. gymnasial)

9%
17%

74%

Tilmeldte

Grundskole / Andet

Erhvervsfaglig

Videregående (inkl. gymnasial)

UDDANNELSE

18%

23%
37%

22%

Albertslund fordeling

16-25 26-40 41-64 65+

4%

16%

46%

34%

Tilmeldte

16-25 26-40 41-64 65+

ALDER

Vi kender det sikkert fra andre 
inddragelsesprocesser – det er altid de samme 
personer, der deltager og bliver hørt.

Et af de vigtigste principper for en borgersamling 
er at medlemmerne er repræsentative for den 
gruppe problemstillingen berører samt er 
tilfældigt udtrukket på baggrund af 
udvælgelsesparametre.

Ofte er det eksempelvis de ældre med længere 
uddannelser der tilmelder sig, hvorfor det er 
vitgit at have alder og uddannelse som 
udvælgelsesparametre.



MANDAT



Procesoverblik for borgersamlingens mobilisering

Det besluttes at der skal laves en 
borgersamling

Partnergruppe godkender kernespørgsmål

Styregruppe godkender kernespørgsmål

Kommunalbestyrelse/Regionsråd beslutter 
det politiske mandat for borgersamlingen



Eksempel på mandat 
Case: Rudersdal Kommune

• Kommunalbestyrelsen giver Borgersamlingen mandat til at udarbejde en uvildig anbefaling på den 
kerneopgave, som Borgersamlingen har arbejdet med. Og Kommunalbestyrelsen støtter op omkring 
Borgersamlingens arbejde og udfald af anbefalinger – uanset andre politiske dagsordner og 
strategier. 

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

• Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at give en status inden for de første 3 måneder efter aflevering 
af anbefalinger, samt igen efter 2 år

• Kommunalbestyrelsen har forpligtet sig og afsat budget (0,5 mio) til at gennemføre en fase 2 i 2021  
(efter borgersamlingens anbefalinger), der skal understøtte realiseringen af FNs verdensmål i 
hverdagen gennem lokale fællesskaber 

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

• Borgersamlingen er ét blandt flere flere spor, der skal belyse kerneopgaven 



Kommunalbestyrelsen i 
Albertslund Kommunes 

videre arbejde med 
anbefalinger 


