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Flertal bestående af DF, EL, LA, ALT, R, SF og K enige 
om borgerdrevne forslag 

 
Et flertal i Folketinget har nu fremsat beslutningsforslag om at indføre borgerdrevne 
forslag. I et sjældent bredt samarbejde er Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, 
Alternativet, Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti alle medstillere på 
beslutningsforslaget om borgerdrevne forslag, som de syv partier håber vil nytænke og 
revitalisere demokratiet. 
 
Med borgerdrevne forslag vil det blive muligt for borgerne at fremsætte beslutningsforslag direkte i 
Folketinget, hvis et forslag kan opnå 50.000 underskrivere, som har stemmeret til folketingsvalg. Med de syv 
partier som medstillere på forslaget er flertallet allerede sikret, hvilket er til stor glæde for medstillerne: 
 
Kommunalordfører Susanne Eilersen (DF): 
”Vi har i de senere år oplevet, at afstanden mellem borgerne og politikerne bliver større, at der er ikke er 
overensstemmelse med, hvad borgerne ønsker, og det politikerne bestemmer på Christiansborg. Det har 
den seneste EU-afstemning med al tydelighed bevist. Forslaget vil give borgerne mulighed for at tage bedre 
del i den demokratiske proces og sætte fokus på ting, der har en stor betydning i hverdagen eller i 
lokalområdet – så længe hvert enkelt borgerdrevent forslag samler 50.000 underskrifter og holder sig inden 
for Grundlovens bestemmelser.” 
 
Retsordfører Pernille Skipper (EL): 
”Det kan forhåbentlig skabe et mere aktivt demokrati og give mulighed for, at flere mennesker involverer sig i 
en konkret sag og faktisk også kan se den til ende, fordi de kan tvinge politikerne, der desværre ikke altid 
lytter til befolkningen, til at tage stilling til deres sag.” 
 
Politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA):  
"Jeg kan godt lide tanken om, at borgerne kan få rejst en debat i folketingssalen om de emner, der er vigtigst 
for dem. At bringe borgerne tættere på magten er en sund, demokratisk tanke.” 
 
Politisk ordfører Rasmus Nordqvist (ALT):  
”Med vores politiske laboratorier, tanker om en mere konstruktiv demokratisk samtale samt ny politisk kultur 
har vi ønsket at sætte fokus på at videreudvikle demokratiet. Det er vigtigt for os at skabe nye måder at 
bygge bro mellem borgerne og Christiansborg og derved skabe et langt mere involverende demokrati, og det 
vil borgerdrevne forslag være med til.” 
 
Politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen (R):  
”Demokrati handler om mere end det at stemme til valgene. Det handler også om, hvordan mennesker lever 
sammen. Derfor vil vi gerne prøve på nye måder at lytte til borgerne og give plads til forandring og fornyelse i 
den måde politik og love bliver til. Vores forslag er et forsøg, som vi håber kan gavne vores demokrati, fordi 
det giver borgerne endnu en mulighed for at deltage direkte i udviklingen af de beslutninger, vi som politikere 
træffer på Christiansborg.” 
 
Gruppeformand Jonas Dahl (SF):  
”Med det her forslag, kan borgerne nemmere sparke døren ind til Folketinget og få sat deres fantastiske 
forslag øverst på den politiske dagsorden. Det skal ikke kun være dem med ressourcerne til at hyre 
lobbyister eller de største interesseorganisationer, der har lettest adgang til beslutningstagerne. Der skal 
være en mere direkte og borgernær adgang – og det får vi med dette forslag. Det her er noget vi i SF har 
kæmpet for længe, og vi er er rigtig glade for, at der nu er kommet flertal.” 
 
Politisk ordfører Mai Mercado (K): 
”Politikerleden er desværre stor og stigende. Vi tror, at et forslag som dette kan være med til at gøre noget 
ved det problem. Det vil kunne bringe vælgerne tættere på Folketinget, og forhåbentligt også ruske lidt op i 
tingene ved at komme med nye tanker og ideer.” 
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Læs mere om beslutningsforslaget om borgerdrevne forslag her: 
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/beslutningsforslag/B169/20151_B169_som_fremsat.pdf 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative 
Folkeparti 
 
Kontakt: 
Kommunalordfører Susanne Eilersen (DF), tlf.: 6162 4525 
Retsordfører Pernille Skipper (EL), tlf.: 6162 5100 
Politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA), tlf.: 6162 5776 
Politisk ordfører Rasmus Nordqvist (Å), tlf.: 6162 4652 
Gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen (R), tlf.:  6162 4617 
Gruppeformand Jonas Dahl (SF), tlf.: 6162 4615 
Politisk ordfører Mai Mercado (K), tlf.: 6162 5084 
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