
 

 

Vejledning til nationale borgerpaneler i forbindelse med konferencen om 

Europas fremtid 

 

Den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid indeholder bestemmelser om 

tilrettelæggelsen af EU-borgerpaneler. Ifølge den fælles erklæring kan "hver medlemsstat og 

institution desuden tilrettelægge yderligere arrangementer i overensstemmelse med deres egne 

nationale eller institutionelle særtræk og bidrage yderligere til konferencen, f.eks. gennem nationale 

borgerpaneler eller temaarrangementer, der samler input fra forskellige paneler". I den fælles 

erklæring står der, at "der vil blive tilrettelagt nationale og europæiske arrangementer som led i 

konferencen efter et sæt principper og minimumskriterier, der afspejler EU's værdier, som skal 

fastlægges af konferencens strukturer". 

I den forbindelse bør arrangører af arrangementer tilslutte sig konferencechartret, og deltagerne bør 

støtte det.  

Den vejledning, der er beskrevet nedenfor, er inspireret af gode forhandlingsprincipper, som navnlig 

er defineret i en OECD-rapport, som har gennemgået hundredvis af casestudier om 

forhandlingsprocesser
1
, og som har til formål at bistå de medlemsstater, der ønsker at tilrettelægge 

borgerpaneler på nationalt, regionalt eller lokalt plan. 

NB: Nationale arrangementer, der adskiller sig fra borgerpaneler, bør tilrettelægges i 

overensstemmelse med konferencens formål og principper på en åben, gennemsigtig og inklusiv 

måde. Der findes specifikke retningslinjer for tilrettelæggelsen af sådanne arrangementer i form af 

værktøjskasser på den flersprogede digitale platform og navnlig i den trinvise vejledning til arrangører 

af arrangementer
2
. Dokumentet indeholder også eksempler på formater til arrangementer, der kan 

inspirere og vejlede medlemsstaternes valg. På platformen findes der også en særlig vejledning i, 

hvordan arrangementerne gøres inklusive. 

 

1) Formål 

 Panelerne bør have et klart formål og mål:  Målet bør beskrives som en klar opgave og er 

knyttet til et defineret offentligt anliggende. Det er neutralt formuleret som et klart og letforståeligt 

spørgsmål. Borgernes rolle og betydningen af deres input er indlysende. Der bør henvises til den 

overordnede proces i forbindelse med konferencen om Europas fremtid.  

Den flersprogede digitale platform for konferencen om Europas fremtid indeholder forslag til 

emner, men medlemsstaterne kan frit vælge andre emner vedrørende Den Europæiske Union, som de 

anser for vigtige. Ifølge den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid bør konferencens 

rammer afspejle de områder, hvor Den Europæiske Union har kompetence til at handle, eller hvor 

Den Europæiske Unions indsats vil være til gavn for EU-borgerne. Panelernes slutformål er at komme 

med kollektivt udformede anbefalinger om specifikke emner vedrørende Europas fremtid. 

 

2) Opfølgning 

 Den ordregivende offentlige myndighed bør offentligt forpligte sig til i god tid at reagere 

eller handle på deltagernes anbefalinger.  Nationale formidlings- og koordineringsforanstaltninger, 

der kan sikre udbredelsen og synligheden af resultaterne af de nationale borgerpaneler, vil forbedre 
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Rapporten offentliggøres på: 

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-

catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf. Citaterne i denne tekst er taget fra principperne for god praksis 

for forhandlingsprocesser i forbindelse med offentlig beslutningstagning i nævnte rapport. 
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integrationen af nationale/regionale/lokale tiltag i konferencens bredere proces. Dette gælder især i 

betragtning af den mulige overlapning mellem lignende drøftelser, der dels finder sted på 

lokalt/nationalt plan, dels på EU-plan.  

I den fælles erklæring forpligtede de tre EU-institutioner sig til at reagere på deltagernes 

anbefalinger: "Konferencens endelige resultater vil blive afspejlet i en rapport til det fælles 

formandskab. De tre institutioner vil hurtigt undersøge, hvordan der effektivt kan følges op på denne 

rapport inden for deres respektive kompetenceområder og i overensstemmelse med traktaterne." 

 

3) Gennemsigtighed 

Forhandlingsprocessen bør offentliggøres, inden den indledes. Procesudformningen og alt 

materiale [...] bør stilles til rådighed for offentligheden i god tid. Konferencens flersprogede digitale 

platform er det vigtigste knudepunkt for konferencerelaterede arrangementer, bidrag og information, 

hvorved der sikres gennemsigtighed. Alle bidrag bør offentliggøres på den flersprogede digitale 

platform https://futureu.europa.eu/, som samler alle input til EU-borgerpanelerne og konferencens 

plenarforsamling og andre relaterede aktiviteter og arrangementer.  

Den fælles erklæring fastsætter, at anbefalingerne fra de nationale borgerpaneler og EU-

borgerpanelerne skal drøftes på konferencens plenarforsamling. Ud over platformen kan 

medlemsstaterne anvende Unionens eksisterende institutionelle strukturer til at formidle resultaterne 

af de nationale borgerpaneler. 

 

4) Inklusivitet 

Inklusion bør opnås ved at overveje, hvordan underrepræsenterede grupper kan inddrages. 

Deltagelse bør også fremmes og støttes gennem aflønning, betaling af udgifter og/eller ydelse af eller 

betaling for børnepasning og ældrepleje, og der skal også ydes den nødvendige støtte og bistand. 

Dette gælder både direkte arrangementer og onlinearrangementer. I lighed med EU-borgerpanelerne 

kan man søge at opnå en overrepræsentation af unge eller af andre grupper. Der bør især lægges vægt 

på at lette panelernes arbejde med kvalificerede facilitatorer. 

 

 

5) Repræsentativitet 

Deltagerne bør være et mikrokosmos af den generelle offentlighed. Dette opnås ved vilkårlig 

udvælgelse, der repræsenterer forskellig geografisk oprindelse, køn, alder, socioøkonomisk baggrund 

og/eller uddannelsesniveau i det pågældende land/den pågældende region, som det også fremgår af 

den fælles erklæring for EU-borgerpanelerne. Ved udvælgelsen af deltagerne bør der tages højde for 

en eventuel udelukkelse i forbindelse med folkevalgte hverv eller politiske ansvarsområder. 

Antallet af deltagere pr. panel er normalt mellem 50 og 200 borgere afhængigt af antallet af 

indbyggere i medlemsstaten, regionen eller området. Der bør gøres en indsats for at nå ud til dem, der 

normalt ikke deltager i offentlige debatter eller politiske drøftelser, f.eks. ved at vælge lokaliteter og 

mødesteder med let adgang.  

Afholdelsen af borgerpaneler på stedet har haft en merværdi i form af mangfoldige og 

kvalitetsprægede interaktioner og dialog mellem deltagerne. I forbindelse med onlinedebatter bør der 

tages hensyn til behovet for flere pauser. Onlinemøder kan opdeles i flere møder.  

 

6) Oplysninger 

Deltagerne bør have adgang til en bred vifte af nøjagtig, relevant og tilgængelig 

dokumentation og ekspertise om grundbegreberne i det emne, der skal drøftes, for at muliggøre 

kollektive overvejelser. Der bør indføres klare procedurer for at sikre, at den viden, borgerne gives, er 

tilstrækkelig og afbalanceret. Inden for deres panels område bør borgerne derfor kunne vælge, hvilke 

specifikke emner de ønsker at fokusere på, og hvilken type ekspertise de har brug for. 

 

 



 

 

7) Gruppediskussioner 

Deltagerne bør kunne finde et fælles grundlag for at underbygge deres kollektive 

anbefalinger til den offentlige myndighed. Det kræver en evne til at lytte omhyggeligt og aktivt efter, 

afveje og tage hensyn til flere perspektiver, og at alle deltagere kan få ordet, at formaterne blandes, 

så der veksles mellem drøftelser og aktiviteter i små grupper og på plenum, samt professionel 

facilitering. Arrangørerne bør planlægge faciliterede drøftelser på panelets plenum og i mindre 

undergrupper med ca. ti personer pr. bord. Undergrupperne drøfter og formulerer henstillinger, som 

senere bør drøftes og godkendes på panelets plenum. Faciliteringen bør være neutral og kvalificeret. 

 

8) Tidspunkt 

Forhandlinger kræver, at deltagerne har god tid til at lære, bedømme dokumentationen og 

udarbejde velfunderede anbefalinger, da de fleste politiske problemstillinger er komplekse. Der kan 

planlægges mindst fire til seks mødedage (f.eks. to til tre weekender), når komplekse emner 

behandles i en national forhandlingsproces. Alternativt kan der efter samme metode være flere 

decentrale borgerpaneler i en medlemsstat.  

 

9) Integritet 

For at sikre øvelsens integritet bør processen gennemføres af et uafhængigt 

koordinationsteam, der er forskelligt fra den ordregivende offentlige myndighed. 

 

10) Privatlivets fred 

De nationale borgerpaneler bør sikre borgernes privatliv og overholdelse af EU's 

databeskyttelsesregler. Deltagernes privatliv bør respekteres for at beskytte dem mod uønsket 

medieopmærksomhed og chikane samt for at bevare deltagernes uafhængighed og sikre, at de ikke 

bestikkes eller kontrolleres af interessegrupper eller aktivister. 

 

11) Evaluering 

Deltagerne bør foretage en anonym evaluering for at vurdere processen på grundlag af objektive 

kriterier (f.eks. om mængden og mangfoldigheden af de oplysninger, der gives, hvor meget tid der 

afsættes til læring, faciliteternes uafhængighed). Der kan også indsendes et spørgeskema i 

begyndelsen og i slutningen af processen for at vurdere graden af tilfredshed med processen og den 

indlæringskurve, de måtte have oplevet på grund af panelernes forhandlingsmetoder. 


