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 Danmark er verdenskendt for et demokrati                           
med en udstrakt grad af borgerinddragelse

 Baggrunden er en lang tradition for samarbejde mellem 
den offentlige sektor og civilsamfundet

 Hen over de seneste 30 år er borgernes muligheder for at 
deltage vokset yderligere: Brugerbestyrelser, lokalråd og 
ældreråd   

 Alligevel er vi i disse år urolige for demokratiets tilstand 

 Et at de urovækkende tegn er borgernes dalende tillid til 
politikerne



Er der en krise?

Med lån fra Thomas Nielsen kan man sige, at 
det danske demokrati har ”sejret ad helvede 
til”

Set med Hal Kocks briller har demokratiet 
aldrig haft det bedre – borgerne forventer at 
blive inddraget i samtalen

Set med Alf Ross briller gå det mindre godt -
de traditionelle politiske institutioner er ikke 
indrettet til at rumme aktive borgere  



 Borgerinddragelse og 
repræsentativt demokrati er 
blevet hinandens værste fjender

 Politikerne forventes at finde 
løsninger – og kommer let til at 
love mere end de kan holde

 Det er borgernes opgave at stille 
krav – og forventer dem indfriet

 Politiker og borgere ender let i 
skyttegravene  



Tidens helt store spørgsmål

 Hvordan ser et repræsentativt demokrati ud i et 
samfund med aktive borgere?

 Vejen frem er at udvikle et demokrati, hvor 
politikere og borgere arbejder sammen om at 
definere problemer og udvikle løsninger

 I et sådant samspilsdemokrati 
Har politikerne en forpligtelse til at indgå i tæt dialog 

med dem de repræsenterer
Har borgerne en forpligtigelse til at medvirke til at 

finde løsninger – også i en tid med begrænsede 
ressourcer

 Det kræver reformer af det repræsentative 
demokratis arbejdsformer



 Både i folketing og byråd eksperimenteres der med nye 
arbejdsformer, der bringer politikerne i tæt dialog med 
relevante og berørte borgere hele vejen gennem  
politikskabelses-processen  

 Folketingets uddannelsesudvalg har været på tur rundt i 
landet, og Erhvervsudvalget har inviteret borgerne 
indenfor 

 Borgerforslag er også et
tegn på nye vinde

 Der sker en hel masse                                                    
spændende i byrådene  



Eksempler fra tre kommuner

 Politisk vision i Fredericia

Genopbygning af bydel i 
Seest

Opgaveudvalg i Gentofte



Ældrerådenes 
centrale rolle

 Ældrerådene har en helt central rolle at spille i et 
samspilsdemokrati

 De kan blive en vigtig brobygger fordi de både er tæt 
på politikerne og repræsenterer en stor 
befolkningsgruppe

 En sådan brobyggerrolle består i lagt mere end at 
rådgive politikere

 Opgaven består i at sætte dagsordener og skabe 
anledninger, der bringer politikere og ældre i dialog 
med hinanden om udviklingen af bæredygtige 
politiske løsninger på små og store  
problemstillinger



Samspilsdemokrati


