
 

 

BORGERSAMLING OM LYNETTEHOLM 

- Introduktion og fakta 

 
Borgersamlingen består af 66 repræsentativt udvalgte borgere, der har til opgave at svare på 

kerneopgaven: Hvordan kan Lynetteholm blive en bydel, der understøtter en bæredygtig udvikling for 

mennesker, natur og miljø i hovedstadsområdet i fremtiden. 

 

Borgersamlingen vil forløbe fra november 2022 til juni 2023 over i alt 10 hele dage. I 

borgersamlingens første fase vil borgerne vægte fordele og ulemper ved Lynetteholm, samt 

udkomme med anbefalinger til den videre proces for udviklingen af Lynetteholm. I fase to skal 

borgerne nå frem til deres fælles anbefalinger på kerneopgaven. 

 

• By & Havn har som opdragsgiver forpligtet sig til at lade borgernes samlede anbefalinger, 

indgå i den politiske miljø- og planproces for Lynetteholm som fremtidig bydel. Der er 

udarbejdet et mandat, der optegner forpligtelsen og foreskriver at borgersamlingen skal følge 

OECD’s principper for deliberative processer. 

 

• Borgersamlingen 66 borgere sammensættes repræsentativt på baggrund af køn, alder, 

uddannelse og bopæl i hovedstadsområdet (75 % fra Københavns Kommune og 25 % fra 

kommunerne: Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Rødovre, 

Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Dragør). 

 

• Danmarks Statistik står for udsendelse af invitationer til 10.000 borgere via e-Boks og sikrer 

en stratificeret lodtrækning så borgersamlingens er repræsentativ sammensat. 

 

• Tredjepartsekretariatet driver borgersamlingen og ledes af We Do Democracy som rådgiver i 

designfasen og borgersamlingens første del. En tredjepartsaftale er indgået som sikrer 

uvildighed og armslængde. 

 

• Advisory Board skal sikre processens legitimt, fairness og balance i hele gennemførelsen. 

Advisory Board har rådgivet ved udvælgelsen borgersamlingens tilknyttede ekspertgruppe og 

har stået for at formulere borgersamlingens kerneopgave.  

 

• Borgersamlingens ekspertgruppe er aktive i forskningsverden eller professionelle virke. De er 

udpeget med rådgivning fra Advisory Boardet på baggrund af de faglige meritter, der er 

relevante for borgersamlingens kernespørgsmål. Ekspertgruppen bistår ved at udvælge viden 

og ekspertoplæg i borgersamlingen, der skal belyse kerneopgaven, samt udpege 

oplægsholdere og validere viden som borgersamlingens medlemmer må ønske at få belyst. 

 

• Internationale borgersamlingseksperter er tilknyttet borgersamlingen og skal bistå 

tredjepartssekretariatet med kvalitetssikring af designet af borgersamlingen, med afsæt i 

lignende internationale erfaringer og OECDs retningslinjer for deliberative processer 

 

• Offentligheden kan følge processen og bidrage til borgersamlingens arbejde ved at indsende 

vidensindlæg til borgersamlingens medlemmer via borgersamlingens platform, indgå i det 

åbne borgermøde undervejs eller følge processen som observatører enten fysisk eller digitalt 



 

 

 

Projektorganisering 

Følgende er en grafisk optegning af borgersamlingens projektorganisering og hvem der bidrager til 

processen: 

 
 

 

Læs mere her:   

• Borgersamlingens platform: https://lynetteholm.borgersamling.dk/da-DK/ 

• By & Havn - Lynetteholm: https://byoghavn.dk/lynetteholm/ 

• We Do Democracy: https://www.wedodemocracy.dk/ 


