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Dato 

23. juni 2021 

 

 

Koncept for anden fase af Borgertinget 
 

På baggrund af læring og erfaringer fra første fase af Borgertinget på klimaområdet 

justeres rammerne for anden fase, der pågår i efteråret 2021.  

 

Formål  

Den grønne omstilling er et samfundsprojekt, som berører alle dele af vores liv. 

Formålet med Borgertinget er at få kvalificeret input og anbefalinger fra en tilnær-

melsesvist repræsentativ del af den danske befolkning med henblik på at inddrage 

befolkningen i klimapolitikken. Borgertingets 99 medlemmer klædes fagligt på ved 

en række samlinger, hvor de mødes, debatterer og udvikler forslag og anbefalinger 

til klimapolitikken. Herefter fremlægger Borgertinget sine konklusioner og anbefalin-

ger til klima-, energi, og forsyningsministeren (herefter ministeren) og Folketingets 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg (KEF-udvalget). 

 

Organisering 

På lignende måde som for Borgertingets første fase vil organiseringen fortsat bestå 

af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (herefter KEFM) som koordinerende se-

kretariat, en ekstern overordnet facilitator, som tilrettelægger og driver Borgertin-

gets forløb, samt et fagligt panel og en ekspert i borgerinddragelse, som skal sikre 

den faglige kvalitet. Sammensætningen af det faglige panel og eksperten i borger-

inddragelse vil afhænge af sammensætningen af Borgertingets forløb for at sikre, 

at den rette faglighed er tilstede, og at det faglige panel repræsenterer både forsk-

ningsmiljøet, erhvervslivet, NGO’er samt andre relevante samfundsaktører med 

faglig viden inden for deres områder. Ansvaret for sammensætningen af det faglige 

panel og udvælgelse af eksperten i borgerinddragelse vil derfor blive overdraget til 

den overordnede facilitator.  

 

Medlemmer 

De medlemmer af Borgertinget, som har deltaget i første fase, og som ønsker at 

fortsætte i anden fase, vil jf. konceptnoten af 29. juni 2020 blive tilbudt fortsat delta-

gelse. Der vil derudover blive suppleret op i tilfælde af frafald, således at det stadig-

væk bestræbes, at Borgertinget består af 99 medlemmer. Danmarks Statistik vil va-

retage suppleringen af medlemmer med øje for læring og erfaringer fra første fase 

samt hensynstagen til at opnå tilnærmelsesvist repræsentativitet mellem Borgertin-

gets medlemmer og befolkningen som helhed.  
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Forløb samt datoer 

Borgertingets anden fase skal bestå af to-tre weekendsamlinger, eller det der sva-

rer hertil, og pågå i efteråret 2021. Forløbet sammensættes af den overordnede fa-

cilitator inden for denne praktiske retningslinje, samt hvad der vurderes muligt ift. 

udviklingen af COVID-19 situationen.  

 

Emner og temaer 

Anden fase af Borgertinget tilrettelægges således, at Borgertingets medlemmer 

gennemgår og arbejder med de emner og temaer, som de selv finder vigtige og re-

levante for klimadagsordenen. Dette var allerede bestemt med konceptnoten af 29. 

juni 2020, hvori det fremgår, at de temaer, som Borgertinget vælger at prioritere, vil 

danne grundlaget for fremtidige samlinger. Derudover tilrettelægges forløbet såle-

des, at Borgertingets medlemmer introduceres til Borgertinget som en metode og 

deres roller som medlemmer. 

 

Opfølgning 

Borgertingets medlemmer vil blive bedt om anonymt at evaluere samlingerne. Lige-

som for første fase af Borgertinget, vil der lægges en opfølgningsmekanisme ind i 

form af seminarer med ministeren og KEF-udvalget. På baggrund af erfaringer med 

opfølgning og behandling af Borgertingets anbefalinger fra første fase vil Borgertin-

gets anbefalinger fra anden fase ligeledes blive vurderet af de relevante fagministe-

rier og behandlet i regeringens udvalg for grøn omstilling. Borgertinget vil herefter 

modtage en tilbagemelding fra ministeren. KEF-udvalget vil ligeledes drøfte Borger-

tingets anbefalinger og Borgertingets medlemmer vil modtage en tilbagemelding.  

 

Kompensering 

Borgertingets medlemmer kompenseres på samme måde som i første fase. Hvert 

medlem får i alt 1.000 kr. i honorar for deltagelse pr. weekendsamling, som foregår 

over én hel lørdag og én hel søndag. Udbetalingen af honoraret forudsætter, at 

medlemmet er mødt op til arrangementet. Afhængigt af sammensætningen af det 

endelige program kan der være justeringer i honorarudbetalingen såfremt dele af 

programmet for eksempel afholdes ved aftensamlinger frem for hele weekendsam-

linger.  

 

Borgernes anonymitet  

Respekt for medlemmernes privatliv og ønsket om anonymitet er et vigtigt princip i 

OECD’s anbefalinger til borgerinddragelse. Borgernes navne vil derfor ikke fremgå i 

eksternt materiale om Borgertinget. Borgerne må gerne offentliggøre deres med-

lemsskab af Borgertinget, men opfordres ikke aktivt til dette.  

 

Offentlig tilgængelighed  

På samme måde som for Borgertingets første fase vil informationsmateriale samt 

videoer fra oplægsholdere blive gjort offentligt tilgængeligt for at sikre transparens. 

Borgertingets præsentation af resultater og anbefalinger til ministeren og KEF-ud 
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valget vil ligeledes fortsat blive optaget og gjort offentligt tilgængeligt. Selve debat-

terne og diskussionerne mellem Borgertingets medlemmer vil dog fortsat blive af-

holdt anonymt for at sikre borgernes anonymitet, samt at diskussionerne ikke påvir-

kes af andre aktører.  


