
Giv klimaborgerting bedre rammer
Policy brief om brugen af klimaborgerting i den grønne omstilling

Klimakrisen er vor tids største udfordring, der kræver en gennemgribende grøn 
omstilling i alle hjørner af samfundet. 

For at sikre, at omstillingen sker med bred folkelig opbakning, er det nødvendigt at 
inddrage borgerne i de klimapolitiske beslutninger. 

Klimaborgerting er ét eksempel på, hvordan det kan gøres.

Med udgangspunkt i forskningen fra projektet ”Democratic 
Innovations in a Green Transition” (DIGT) anbefales følgende:

• Det nationale klimaborgerting gøres permanent.

• Der etableres en klar forbindelse mellem klimaborgerting og det 
politiske system.

• Regioner og kommuner etablerer egne klimaborgerting.

• Klimaborgerting gives bedre økonomiske rammer.

• Klimaborgerting afholdes enten som fysiske møder eller som en 
kombination af fysiske og online møder.



Processen forløber i tre dele:

1. Forberedelse og afklaring af klimaborgertingets opgave og mandat. 

2. Afholdelse af klimaborgertingets samlinger, hvor borgerne lærer om klima,  
konsulterer eksperter og udvikler anbefalinger. 

3. Opfølgning, hvor borgerne indgår i dialog med relevante beslutningstagere og 
anbefalingerne behandles

Læs mere om forskningen og anbefalingerne i vores baggrundsnotat. 
Kontakt Lars Tønder, lt@ifs.ku.dk, for at få det tilsendt.

Fakta om klimaborgerting

Et klimaborgerting består af 25-150 tilfældigt udvalgte borgere, der på et oplyst 
grundlag diskuterer med hinanden for at give anbefalinger om klimapolitiske 
problemstillinger.

Hvorfor klimaborgerting?

International forskning viser, at medlemmer af klimaborgerting bliver mindre 
polariserede, mere bevidste om deres holdninger og mere vidende og interesserede 
i at deltage i den politiske proces.

I forhold til klimaspørgsmålet viser studier, at deltagelse i borgertingslignende 
processer skaber mere pragmatiske og handlingsorienterede borgere, der kan un-
derstøtte de nødvendige adfærdsændringer på tværs af relevante samfundssektorer.

I det danske nationale klimaborgerting ses positive effekter i form af højere 
vidensniveau, større løsningsorientering og medejerskab samt mindre polarisering. 

En række forhold ved klimaborgertingets rammer risikerer dog at forhindre høsten 
af disse og andre positive effekter. Anbefalingerne i dette notat vil gøre det muligt at 
overvinde disse forhindringer.


