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Hvad er et borgerting?

Bl.a. OECD har beskrevet det ”ideelle” borgerti g. I praksis stor variatio .

• En gruppe af 50-100 tilfældigt udtrukne borgere (her 83)

• Mødes typisk +75 timer, fordelt på flere samlinger (her +60 frem til april 
2021, samt forventet 40 efterår 2021)(her online)

• Oplyst af oplægsholdere/information, der er udvalgt af borgerting og 
arrangører (her facilitator, ekspertpanel, KEFM)

• Borgerting definerer dets temaer og konklusioner

• Er oftest igangsat af de relevante beslutningstagere (her aftalepartnerne)

• Anbefaler løsninger indenfor komplekse udfordringer



Borgertingets opgave

Danske borgeres anbefalinger til klimaomstillingen

Vurdere, hvilke løsninger, borgertinget finder bedst 
egnede overfor udfordringerne i klimaomstillingen. 

Med særlig fokus på udfordringer, der er borgernære, 
herunder de udfordringer, borgerne selv finder det vigtigt 
at få løst.
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Første weekend-samling

• Give overblik over udfordringer og løsninger, der er i spil

• Give indsigt, til brug i resten af forløbet

• Give indikation af borgertingets synspunkt på tre aktuelle temaer

• Få borgertingets indspil til planlægning af temaer frem til april 2021



 Velkomst Dan Jørgensen

 Intro til arbejdsform

 Overblik over omstillingens udfordringer, et ekspertoplæg

 4 ekspertoplæg om det ”mest tekniske”

 4 ekspertoplæg om det ”mest ikke-tekniske”

 Borgerting formulerede spørgsmål og pointer til det videre arbejde

 3x3 korte oplæg om 3 aktuelle temaer

 Grøn skattereform og finansiering af omstillingen

 Biomasse og arealanvendelse

 Livsstil, kendt eller fremtidig teknologi?

 Borgerti g ste te i ”spørgeske a”



Borgertingets afstemninger om 3 temaer

• Må kun  opfattes som signaler på dette tidlige tidspunkt

• Givet på baggrund af to dages vidensindlæg og drøftelser

• Dog relevante, for temaerne er meget aktuelle

• Den fremsendte note med resultaterne giver et resume og de rå 
resultater



Nogle markante signaler fra borgertinget

1. Mere end 2/3 af borgertinget støtter en klimaafgift på 1000-1500 kr/t CO2

2. Staten skal gå aktivt ind i finansiering med henblik på offentligt/privat 
partnerskab, så de nødvendige investeringer kan ske hurtigt nok

3. Der skal planlægges hen imod selvforsyning af biomasse og borgertinget 
prioriterer en række værktøjer

4. Biomassen skal udnyttes bedre – bioraffinering for at udtrække 
højværdiprodukter og processer (f.eks. biogas), som styrker biobaseret 
produktion

5. Arealanvendelsen skal gøres klimavenlig gennem en række værktøjer

6. Der skal satses på et implementeringsspor på kendt teknologi og på et 
udviklingsspor. Der er ikke tillid til at vente på de nye teknologier



Tak – og nogle emner til dialogen?

• En præsentationsrunde blandt de 10 medlemmer af borgertinget

• Hvordan opleves deltagelse i borgertinget?

• Dialog og samarbejde i borgertinget

• Online i stedet for weekends

• Tilfredshed ed arra gører e….
• Hvad er forventningerne til borgertingets arbejde?

• Fra politikerne

• Fra borgerne

• Respons på signaler i form af afstemningerne?


