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Borgertopmøde i Kalundborg Kommune om klimatilpasning
Lørdag 5. marts 2011 mødes 500 borgere fra Kalundborg Kommune for at debattere klimatilpasning og
for prioritere og videregive deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen.
Forberedelse til
klimaforandringer

Klimaforandringer kan betyde et hævet havspejl og kraftigere nedbør, som især ved
stormflod og skybrud kan blive kritisk for Kalundborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at
både borgerne og kommunen er forberedt på forandringerne. Kalundborgs
kommunalbestyrelse ønsker at høre borgernes indstilling til, hvordan fremtidens planlægning
for et forandret klima skal udformes.
På mødet vil der være oplæg, debat i mindre grupper og afstemninger. Resultaterne fra
borgertopmødet vil indgå i politikernes arbejde med en klimatilpasningsplan. Blandt emner
som bliver debatteret er:
•
•
•
•

Skal vi beskytte os med diger, pumper og dræn?
Skal vi give efter for naturens kræfter og på sigt måske opgive udsatte huse og
landbrugsjord?
Hvordan skal vi prioritere i forhold til land, by, erhverv, sommerhuse og
naturområder?
Hvem skal betale?

Borgertopmødets
forløb

Dagen indledes med en introduktion til programmet og med oplæg til den første af fem
debatrunder. Derefter debatterer borgerne ved runde 7-8-mands borde og med en ordstyrer
til at lede debatten. Sidst i hver debatrunde stemmer deltagerne med en personlig
elektronisk stemmeboks om en række spørgsmål som er formuleret på forhånd. Resultatet
kan aflæses umiddelbart på storskærme.

Hvem deltager?

Invitationerne til borgertopmødet er udsendt til et tilfældigt udsnit af kommunens borgere.
Ud af de inviterede borgere som ønsker at deltage i mødet vil blive udvalgt 500 der
repræsenterer forskellige aldersgrupper, køn, erhverv og områder i Kalundborg Kommune.
Desuden deltager en række politikere, embedsmænd og universitetsstuderende som
ordstyrere ved bordene for at sikre at alle kommer til orde, og at debatten foregår i en god
tone.

Rollemodel for hele
Østersøområdet /
BaltCICA

Borgertopmødet i Kalundborg er led i et EU-støttet klimatilpasningsprojekt for hele
Østersøområdet: BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea
Region.
I samarbejde med Teknologirådet udvikler Kalundborg Kommune en model for
borgerinddragelse i forbindelse med klimatilpasning og ændret fremtidig arealanvendelse som
model for andre truede kystområder i Danmark og i Østersøområdet. BaltCICA afsluttes i
2012.

Mere om
borgertopmødet og
BaltCICA

Henvendelse til:

•
•
•

Kalundborg Kommunes hjemmeside om borgertopmødet
Teknologirådets hjemmeside om BaltCICA-projektet
BaltCICA-projektet internationale hjemmeside
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