
 
   
En borgersamling er en samling af et statistisk udvalgt antal deltagere, som ud-
trækkes på baggrund af en række objektive socioøkonomiske parametre (ud-
dannelse, alder, køn mv.) og andre parametre, der er relevante i forhold til den 
problemstilling, der skal behandles. Denne stratificerede lodtrækning gen-
nemføres af uafhængig underleverandør jf. OECD’s retningslinjer for borger-
inddragelse. Deltagerkredsen for den lokale borgersamling forventes at være 
på mellem 24-36 københavnere. Tilsammen vil de repræsentere et mikrokos-
mos af københavnerne, som sikrer at en bred vifte af perspektiver indgår i bor-
gersamlingens arbejde.  

Både lodtrækning og facilitering af borgersamlingen vil foregå ved hjælp af en 
ekstern aktør med kompetence og viden om at nedsætte og drive borgersam-
linger. Kommunale medarbejdere med interesse for københavnerinddragelse 
vil blive inviteret som medfacilitatorer, i det omfang de kan afsætte tid hertil, 
således at kompetencen i at drive borgersamlinger i videst muligt omfang for-
ankres i og på tværs af kommunen.  

Borgersamlingen bygger på et styret dialogforløb, hvor københavnernes op-
gave er at belyse blinde vinkler i den givne problemstilling fra deres eget hver-
dagsperspektiv. De klædes på undervejs med viden fra fagpersoner og drøfter 
udfordringer og muligheder med hinanden over en række møder inden de ud-
vikler anbefalinger til politikerne. Antallet af møder og varighed vurderes i sam-
råd med ekstern aktør og vil afhænge af problemstillingens rækkevidde. Men 
borgersamlingen vil skulle levere anbefalinger til det relevante fagudvalg 
og/eller Borgerrepræsentationen ultimo 2023 til den videre politiske behand-
ling. 

Det kan med fordel indtænkes at invitere øvrige lokale københavnere med til at 
give deres input til borgersamlingens arbejde inden de endelige anbefalinger 
færdiggøres, så anbefalingerne og evt. efterfølgende politiske beslutninger 
opnår så bred lokal forankring som muligt. Relevante lokaludvalg kan inddra-
ges i processen i det omfang dette giver mening ift. den givne problemstilling.  

Anbefalinger fra borgersamlingen vil indgå i et politisk beslutningsoplæg om 
den konkrete problemstilling til det pågældende fagudvalg og/eller Borgerre-
præsentationen. Borgersamlingen skriver selv det fælles slutprodukt med mu-
lighed for minoritetserklæringer – hvis der ikke kan opnås enighed. Borgersam-
lingens arbejde kan styrke legitimiteten af den efterfølgende beslutningspro-
ces, give politikerne nye indsigter i problemstillinger samt et stærkere mandat 
til at træffe svære beslutninger. Det er politikernes opgave at tage imod anbe-
falingerne og så vidt muligt svare på dem. Herunder f.eks. hvad man går videre 
med nu og her - og hvad der arbejdes med i et længere perspektiv. Deltagerne 
i borgersamlingen har brugt tid og kræfter på at mødes, debattere og udar-
bejde anbefalingerne og skal derfor have en oplevelse af, at deres indsats har 
givet værdi, og at de bliver set og hørt som seriøse sparringspartnere.  

Øvrige borgersamlinger i Københavns Kommune  
Afslutningsvis kan nævnes, at Københavns Kommune hidtil har afholdt én bor-
gersamling, hvor 36 udvalgte københavnere i 2019 udarbejdede ni anbefalin-
ger til Teknik- og Miljøudvalget om løsninger på mindre trafik i Middelalder-
byen. Arbejdet medførte konkret, at der med budget 2021 blev afsat midler til 
bl.a. analyser og byrumsforsøg i 2021-22. Med Overførselssagen 2021-22 er 
der desuden afsat midler til en borgersamling, som skal behandle problemstil-
linger omkring grønt byliv på Indre Østerbro. Denne borgersamling håndteres 
i kommunens teknik- og miljøforvaltning. 
 

 

 

 

 

Bilag 1: Om borgersamlingen 
 


