
Forslag om Borgerting i Frederiksberg Kommune 
 

Alternativet foreslår, at kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i løbet af 2020 beslutter at  

igangsætte et 3-årigt forsøgsprogram, hvor deliberativt demokrati testes på kommunalt niveau ved, 

at der oprettes et såkaldt borgerting bestående af frivillige og tilfældigt udvalgte borgere. 

Borgertingets sammensætning skal afspejle et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen, bl.a. 

ved at der sikres diversitet inden for køn, alder og indkomst. 

 

Borgertinget skal bidrage til oplysning, offentlig debat og udvikling af ny politik. Helt konkret skal 

borgertinget to gange årligt beslutte at tage et politisk emne op til debat, som herefter skal 

afdækkes og diskuteres gennem en række høringer. Høringerne skal inddrage forskellige eksperter, 

synspunkter og relevant viden med henblik på at understøtte en god deliberativ proces, hvor 

borgertingets medlemmer har mulighed for at blive klogere sammen. Borgertinget skal ikke have 

mandat til at stille egentlige beslutningsforslag, men skal have mulighed for at afgive konkrete 

anbefalinger til kommunalbestyrelsen to gange årligt. Borgertinget inddrages og høres desuden i 

forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige budgetproces. 

 
Hvorfor et borgerting? 

Demokratiet har brug for mere end politikere: Det kræver engagerede og oplyste borgere for at 

vores demokrati for alvor kan komme til sin ret.  

Et borgerting kan medvirke til, at Frederiksberg kommune finder løsninger på svære udfordringer 

og bidrage til at styrke vores lokale demokrati og forståelse for hinanden. 

 

Det er ikke altid nemt at vide, hvor man skal vende sig hen, hvis man gerne vil påvirke noget politisk, 

om det så er i kommunerne, regionerne eller på landsplan. Det er vigtigt, at vi alle sammen både 

ved - men også rent faktisk oplever – at det er muligt at komme til orde, og at vi kan deltage i den 

politiske proces. Vi skal have demokratiet meget tættere på. Det vil vi i Alternativet gøre nemmere, 

og derfor foreslår vi at indføre borgerting, hvor en samling af frivillige og repræsentativt udvalgte 

borgere for en periode er medlemmer. 

 

Borgerne skal to gange om året udvælge et politisk emne, som medlemmerne gerne vil blive klogere 

på, diskutere og udarbejde anbefalinger til politikerne om. Alle politiske områder er principielt åbne; 

det kan være alt fra klima, beskæftigelse til fødevare-, skole- eller skattepolitik, som borgertinget 

ser nærmere på. Ideen er så, at der holdes en række høringer med eksperter, så tinget får 

præsenteret både synspunkter og forskning om det emne, der er fokus på. Efterfølgende kan de 

frivillige i borgertinget præsentere en række anbefalinger til deres politikere i kommunalbestyrelsen 

om de valgte politiske emner. 

 



Der findes talrige eksempler med lignende modeller rundt om i verden – både Frankrig, Canada og 

Australien har arbejdet med forskellige varianter for borgerting, men også på byniveau i fx polske 

Gdansk, spanske Madrid og den tysktalende del af Belgien er erfaringerne gode. Irlands version af 

borgerting ”Citizens’ Assembly” var medvirkende til at parlamentet sidste år afskaffede landets 

forbud mod abort. 

 

Folketinget har allerede taget første skridt mod mere åbenhed ved at indføre borgerforslag. Nu er 

tiden kommet til at tage næste skridt mod et stærkere og mere involverende demokrati - også i 

kommunerne. Frederiksberg kommune skal åbne sig endnu mere ud mod borgerne og 

nærdemokratiet skal styrkes. Samskabelse med borgerne skal finde nye former. 

 
Den videre proces 

I det nedenstående indikeres en konkret ramme for et borgerting, som kan tilpasses og udvikles. 

 

Medlemmer af borgertinget 

Alternativet foreslår, at borgertinget - ligesom kommunalbestyrelsen - består af 25 medlemmer.  

Disse udvælges tilfældigt via befolkningsregistret. Kommunen sender brev til borgere over 16 år, 

som udtrækkes tilfældigt i overensstemmelse med kravene til diversitet. Borgerne 

bekræfter/afkræfter, om de har lyst til at deltage. Medlemmer af borgertinget må ikke være 

kommunalbestyrelses- eller folketingsmedlemmer, have en ledende rolle i en organisation af 

væsentlig interesse for Frederiksbergs borgere eller andre for hvem deltagelse i borgertinget udgør 

en væsentlig interessekonflikt. 

 

Borgertinget vælger en forperson blandt sine medlemmer, der leder møderne. Rollen som 

forperson skal rotere efter en ordning, der sikrer ligestilling og mangfoldighed. Evt. kan rollen som 

forperson rotere blandt medlemmerne hvert halve år. 

 
Medlemsperiode 

Hvert medlem er en del af borgertinget for 18 måneder ad gangen. 

 

Medlemsperioden kan evt. forlænges/forkortes med 3 måneder for enkelte medlemmer, for at sikre 

løbende udskiftning og dermed kontinuitet i tinget. 

 
Procesbistand 

Kommunaldirektørens afdeling understøtter borgertinget med en eller flere: 

• koordinatorer; til at løfte den administrative byrde. 

• facilitatorer; til at facilitere borgertingets processer, herunder valg af politiske emner. 



 

Forslagstiller: 

 

Mette Bram, rådmand, Alternativet 

 

 


