OM FRAFALD I BORGERSAMLING
En af de grundlæggende principper for en legitim borgersamling
er en repræsentativ sammensætning af borgersamlingens
medlemmer. Før en borgersamling udtrækkes ved lodtrækning,
anvendes et tilfældighedspricip, der sikrer, at alle tilmeldte har
lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket til de 36 forskellige
tilfældigt sammensatte profiler.

En kommunal borgersamling består typisk af 36 personer. Når de
36 borgere er udvalgt, bliver de kontaktet telefonisk med henblik
på at validere deres kontaktoplysninger, sikre at de overholder
udvælgelseskriterierne, samt at de kan deltage ved alle
programlagte møder. Formålet med de individuelle samtaler er
også at give de udvalgte borgere mulighed for at få afklaret
eventuelle spørgsmål og få en endelig bekræftelse på borgernes
tilsagn.
Til trods for at borgersamlingens medlemmer modtager grundig
information både før tilmeldingsprocessen og efter
udvælgelsesprocessen og har rig mulighed for at få afklaret
ethvert spørgsmål, så er det næppe muligt helt at undgå et
frafald undervejs i processen. Internationale erfaringer viser at et
frafald på ca. 5-10% er typisk for en borgersamling. Borgere
forlader typisk en borgersamling, fordi der sker et skifte i deres
arbejdssituation eller i private forhold fx flytning eller sygdom.
PRAKSIS FOR BRUG AF SUPPLEANTER
Hvis medlemmer af en borgersamling falder fra tidligt i
processen, så er det almindelig praksis at rekruttere nye
matchende profiler blandt borgerlodtrækningens kandidater. De
udtrukne borgere, som accepterer mandatet, inviteres med
ombord og orienteres om den proces, borgersamlingens
medlemmer indtil videre har været igennem. Derudover
udsendes en officiel velkomst fra opdragsgiveren, som i dette
tilfælde er Albertslund Kommune.

Der er grænser for, hvor sent det giver mening at indrulle
suppleanter i en borgersamling, og den internationale praksis
peger på, at man kun indkalder suppleanter ved frafald tidligt i
processen.
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TRE SUPPLEANTER UDTRUKKET TIL BORGERDSAMLIGEN I
ALBERTSLUND
Tre borgerne mødte ikke op på første borgersamlingsmøde i
Albertslund, og har efterfølgende bekræftet pr. telefon, at de
alligevel ikke ønsker at deltage af personlige årsager. På den
baggrund er der udtrukket 3 nye borgere, som i videst mulig
udstrækning matcher de manglende profiler.

Albertslund læner sig op af den internationale praksis for brugen
af suppleanter, og forventer derfor ikke at udtrække flere
suppleanter til borgersamlingen i 2020. Skulle der opstå helt
usædvanlige og uforudsigelige situationer – fx flere coronaramte
borgere, kan denne praksis genovervejes.
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