
Skab et grønt demokrati i kommunen

Det er nødvendigt at involvere borgerne i den grønne omstilling - både for at sikre opbakning
til omstillingen og for at finde de bedste løsninger. Grønne borgerting er en ny metode, der
breder sig verden over. Med grønne borgerting kan vi øge farten på den grønne omstilling og
sikre legitimiteten i befolkningen.

Sådan skaber kommunen et grønt demokrati
Borgerting - også kaldet borgersamlinger - er en måde at inddrage borgerne, som er mere
vidtgående end traditionel borgerinddragelse. Et kommunalt borgerting nedsættes med en
opgave, som det skal løse over for eksempel et halvt år. Borgerting har for eksempel fået
opgaverne at svare på spørgsmålet “Hvordan skal livet i kommunen se ud i en bæredygtig
fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene?1” og udvikle anbefalinger til en
klimaplan, som flest mulige borgere har lyst til at omsætte til handlinger2. Det er dog helt op
til kommunen selv at definere opgaven for borgertinget.

Borgertinget består af et antal borgere - for eksempel 36 -, som findes ved lodtrækning og er
et tværsnit af kommunens borgere. Det vil sige, at de på uddannelsesniveau, alder, køn,
geografi med mere fordeler sig som kommunens borgere gør.

Ved at kombinere ingredienser som lodtrækning af borgertingets deltagere, et stærkt politisk
mandat og langvarig dialog blandt borgertingets deltagere, har borgerting vist sig at komme
med en helt helt anden legitimitet og direkte borgerinddragelse, end vi kender det fra
traditionel borgerinddragelse:

- Lodtrækningen, gør at borgertinget afspejler hele befolkningen i kommunen, og ikke
kun få befolkningsgrupper.

- Ekspertinput og tid til debat gør, at deltagerne i borgertinget bliver klogere og
diskuterer sig frem til gode løsninger.

- Et stærkt mandat, hvor politikerne forpligter sig til at behandle borgertingets
anbefalinger seriøst, betyder, at borgertinget bliver taget alvorligt både af borgertinget
selv, af politikere og af kommunens borgere.

Sådan laves et grønt borgerting
Borgerrepræsentationen i en kommune beslutter at nedsætte et borgerting og sørger for, at
der indhentes uafhængig hjælp til faciliteringen af det. Borgertinget skal nedsættes med én
bestemt opgave. Opgaven kan tage mange former, men det er vigtigt, at opgaven berører et
område, som kommunen har indflydelse på. Borgerting er særligt gode til at diskutere de
svære problemstillinger og give legitimitet til svære beslutninger.

Erfaring fra både ind- og udland viser, at et stærkt mandat er helt afgørende for, at borgerting
bliver vellykkede3. Byrådets politikere behøver ikke afgive magt til borgertinget, men det er
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helt afgørende, at man forpligter sig til at tage alle borgertingets anbefalinger op til seriøs
overvejelse. Derfor skal borgertinget som minimum være dagsordensættende - det vil sige,
at byrådet skal behandle alle borgertingets anbefalinger. En stor legitimitet er netop det, der
gør borgerting til noget særligt.

Eksempler på kommuner, man kan lade sig inspirere af
I Danmark har kommuner som Albertslund, Rudersdal og København allerede afholdt
borgerting. Flere kommuner, som for eksempel Svendborg, Nyborg og Vejle, har også
udtrykt interesse i at afholde borgerting. I Aarhus og Greve er man ved at skabe lokale
klimaborgerting.

Der er også inspiration at hente uden for landets grænser. Over hele Europa
eksperimenteres der i øjeblikket med at bruge borgerting til at løse svære og komplekse
spørgsmål, hvor det politiske system ellers spiller fallit. Senest har Paris nedsat et
permanent kommunalt borgerting, og Skotland har igangsat de mest ambitiøse lokale
borgerting hidtil.


