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– projektledelse, tilrettelæggelse og gennemførsel v. Anne Funch Rohmann   

( i Teknologirådet 2001 – 2012) 

 

Projekter →     

 
 
Borgerens engagement i energiforsyning- og forbrug (2011) 
 
Skal man tænke udbygning af vedvarende energiforsyning centralt eller decentralt? Hvilke handlemuligheder gives borgeren for at bidrage til at tackle klimaudfordringen? Et forsøg 
på at se på klimaudfordringen nedefra.  Om energiproducerende boliger og samspil med energisystemet. 
 
Projektet blev iværksat i forlængelse af COP 15 i København, december 2009. Og i sammenhæng med Klimakommissionens arbejde, med EU-klimamål om at frigøre os fra brugen af 
fossile brændsler samt i forhold til kommunernes ny rolle som strategiske energiplanlæggere. 
 
 
Drikkevand – rent vand, men hvordan? (2011) 
Hvordan sikrer vi rent vand i fremtiden – hvad mener borgerne? Fokus: Landbrugets anvendelse af pesticider og gødning og betydningen for grundvandet i Danmark, hvor 99 procent 
af vores drikkevand kommer fra. Landsting med tilfældigt udvalgte borgere fra hele landet i Landstinget på Christiansborg. 
 
Væsentlige aktører fremlagde hver deres handlingsplan til at sikre rent vand i fremtiden: Fødevarer & Landbrug (tidligere Landbrugsrådet), Danmarks Naturfredningsforening, 
Kommunernes Landsforening og Danske Vandværkers Forening (DANVA). Danmarks Geologiske Undersøgelser leverede fagligt oplæg. 
 
Borgerne stemte individuelt og elektronisk på handlingsplanerne samt gav deres svar i form af holdninger og vurderinger i afstemninger på en række centrale spørgsmål om 
grundvand og drikkevand.   
 
Mere om landstinget om rent vand og om resultaterne 
 

Anne Funch Rohmann 
Konsulent – freelance, cand.scient.adm. 
 
anne@funchrohmann.dk 
 
www.funchrohmann.dk 
 
T: 36 41 28 62 
M: 28 82 28 62 
Rødovrevej 131 B 
2610 Rødovre 
 
http://www.linkedin.com/in/annefunchrohmann 

http://www.funchrohmann.dk/wp-content/uploads/2013/11/Debatoplaeg_Drikkevand_rent-vand-men-hvordan.pdf
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http://www.funchrohmann.dk/
http://www.linkedin.com/in/annefunchrohmann
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Sundhedsvæsenet – værdier og udfordringer (2008 + 2011) 
 
Sundhedsvæsenet bruger penge som aldrig før i takt med nye behandlingsformer, en aldrende befolkning etc. De folkevalgte må træffe valg og fravalg. Hvordan sikrer vi fremover de 
værdier vores sundhedsvæsen er baseret på? - Så der fortsat kan leveres kvalitet og effektivitet og vi kan få den nødvendige behandling, når der er brug for det. 
 
Ens og samtidige borgertopmøder i hver af de fem regioner i Danmark, en slags landsdækkende befolkningsundersøgelse. Tilsammen deltog mere end 1.000 tilfældigt udvalgte 
borgere fra hele landet. 
 
Borgerne formulerede visioner og stemte elektronisk på en række på forhånd formulerede spørgsmål i forhold til konkrete dilemmaer, prioriteringer m.m. 
 
Folkevalgte politikere fra regionsrådene deltog som neutrale bordformænd og var dermed med på en lytter i første parket.  
 
De fem regionale topmøder blev gennemført efter stort set samme koncept, og på samme dag. I samarbejde med Danske Regioner og hver af de fem regioner i Danmark. 
 
Mere om borgertopmøderne 
 
 
Borgertopmøde om den regionale udvikling i Region Nordjylland – RUP 2 (2011) 
 
Ligesom landets øvrige regioner stod Region Nordjylland overfor at skulle revidere regionens første regionale udviklingsplan fra 2008. Hvad er regionens væsentligste udfordringer i 
2012 og de kommende år? Er der enkelte områder regionen bør satse særligt på? Hvilke initiativer kan bidrage til at styre udviklingen i den ønskede retning? Hvad er den ønskede 
retning? Og hvordan skabes gode rammer for borgere og erhvervsliv? 
 
200 tilfældigt udvalgte nordjydere deltog aktivt i hovedrollen og gav deres vurderinger og anbefalinger til regions- og kommunalpolitikere. 
 
Mere om borgertopmødet i Region Nordjylland 
 
 
 
 
 
Jubilæumsaktiviteter i Hjerteforeningen (2011) 
 
Rådgiver for medlemsorganisationen ved den indledende planlægning af hhv. en patientkonference samt en sundhedsfaglig konference i anledning af Hjerteforeningens 50 års 
jubilæum. Hvad er de fremtidige perspektiver og udfordringer? 
 
 
 

http://www.regionsyddanmark.dk/dwn180907.pdf
http://www.tekno.dk/wp-content/uploads/2014/12/p11_RegionNord_Topmoederapport.pdf
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Klimatopmøder i Region Sjælland (2010)  

Hvordan opfylder regionen de klima-mål som Danmark har tilsluttet sig internationalt? I 2020 skal mindst 30 procent af vores energiforbrug komme fra vedvarende energi som vind, 
sol og vand, der aldrig vil slippe op. Vores udslip af drivhusgasser skal mindskes med en femtedel. Tilsammen skal ’Biler, boliger og bønder’ skære mindst 20 procent af udslippet.  
Og vi skal bruge energien tre gange så effektivt. Udfordringerne er til at få øje på – hvordan tackler vi dem? 

Stort borgertopmøde om borgeres vurderinger og anbefalinger til at udvikle regionens klimaindsats de næste 5-10 år - med borgere inviteret fra hele regionen.  

Et politikermøde med regions- og kommunalpolitikere fulgte op og behandlede topmødets resultater. 

Resultaterne fra hhv. borgertopmødet og politikermødet er samlet i ”Borgernes KlimaKatalog” og ”Politikernes KlimaDokument”. 
 
Mere om borgertopmødet og politikermødet 

 
Region Sjællands opfølgning på borgertopmødet 
 
 
”Strøm på bilerne” (2010) 
Tværfaglig arbejdsgruppe af sagkyndige giver et overblik over udviklingen af elbiler og infrastrukturen og perspektiverer i forhold til langsigtede samfundsmål.  
 
 
Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-14 (2010) 
 
Rådgiver for sundheds- og omsorgsforvaltningen i kommunens indledende planlægning af proces for inddragelse af borgerepræsentationens medlemmer i politikudvikling af 
kommunens fremtidige sundhedspolitik. 
 
 
Folketingshøring om ændringer af Landbrugsloven (2010) 
 
Med baggrund i aktuel lovbehandling af et lovforslag ønskede Folketingets Udvalg for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri en offentlig høring, der blev planlagt i samarbejde med et 
underudvalg af udvalget. 
 
Lovforslaget havde til formål at  
• at modernisere landbrugsloven for at sikre et landbrugserhverv i fortsat vækst 
• at normalisere reguleringen af landbrugserhvervet i forhold til den generelle erhvervsregulering. 
 
Høringens formål var at søge at belyse konsekvenserne af lovændringen. En række indkaldte eksperter bidrog med mundtlige og skriftlige indlæg til besvarelse af konkrete spørgsmål. 
 
 

http://www.funchrohmann.dk/politikermode/
http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/En-Groen-Plan-mange-groenne-fremskridt.aspx
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Fremtidens organisering på de medicinske afdelinger (2009)    
 
”Medarbejdernes Idékatalog” 

Region Hovedstaden inviterede 225 særligt rekrutterede medarbejdere i de 34 medicinske afdelinger og centre på Region Hovedstadens 12 hospitaler til at deltage i et 
MedarbejderTopmøde om den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet på det medicinske område.  

Hvordan kan nye måder at tilrettelægge arbejdet på, nye uddannelser samt kompetenceudvikling være et bidrag til at matche samfundsudviklingen med en aldrende befolkning og 
svindende udbud af arbejdskraft? Og således at regionen kan fastholde et sundhedsvæsen på mindst det kvalitetsniveau, vi kender i dag.  

Topmødets resultater afdækkede medarbejdernes reflekterede forslag, vurderinger og prioriteringer, når det gælder om at sikre den nødvendige arbejdskraft i fremtidens 
hospitalsvæsen i Region Hovedstaden. Via ændret organisering af arbejdet, udvikling af nye stillingsfunktioner og uddannelser. 

75 ledelsesrepræsentanter fra de 12 hospitaler og fra regionens centrale administration deltog på topmødet i rollen som ’hjælpere’, for at kunne følge op på topmødets resultater. 

Mere om medarbejdertopmødet 
 

 
 
Fremtidens sundhedsvæsen (2008) 
 
Borgertopmøder i landets regioner, ens og samtidige i samarbejde med regionernes fællesforening, Danske Regioner 
 
Hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have i Danmark – og hvordan får vi det? Hvordan giver vi sundheden de rette vilkår? Hvad skal sundhedsvæsenet kunne i fremtiden? 
 
Mere end 800 tilfældigt udvalgte borgere leverede svarene som bidrag til politikernes arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet på det første borgertopmøde af sin slags herhjemme.  
 
Det danske sundhedssystem er under forandring: behandlingsmulighederne øges, danskerne bliver ældre og privatisering vokser. Det er nu at stenene skal lægges for fremtidens 
sundhedsvæsen og politikerne skal træffe mange afgørende valg og prioritere, hvordan pengene skal bruges.  
 

 
Resultaterne i Det Sundhedspolitiske Topmøde 2009, som Danske Regioner afholdte i januar 2009 for beslutningstagere på alle niveauer: regionsrådspolitikere, kommunalpolitikere, 
folketingspolitikere og repræsentanter for faglige organisationer. Målet var at skabe en fælles national forståelse af, hvad vi vil med sundhedsvæsenet i Danmark. 
 
Mere om borgertopmøderne 
 
 
 

http://www.funchrohmann.dk/medarbejdere/
http://www.tekno.dk/wp-content/uploads/2014/12/Borgerkatalog_WEBVERSION.pdf
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Udvikling af strategi for nærdemokrati (2008) 
- i Ballerup Kommune 

 
Hvordan styrker vi det lokale demokrati i Ballerup Kommune? Borgerhøring med 100 tilfældigt udvalgte borgere i Ballerup Kommune. 
 
Dialog med borgere og deres forslag og prioriteringer til en strategi som kan være rettesnor for den fremtidige dialog mellem politikere og borgere i Ballerup. Også de folkevalgte bød 
ind fra deres egen politiker-workshop, som gennemførtes samtidig og på samme lokalitet som borgerhøringen. 
 
Mere om borgerhøring og politikerworkshop 
 
Indenrigs- og Socialministeriet har lavet publikationen ”Nærdemokrati – 11 eksempler på nærdemokrati i de danske kommuner”, Ballerup Kommunes borgerhøring nævnes som det 
første af de gode eksempler. 
 
 
 
 
Plan for regional udvikling i Region Hovedstaden (2007 – 2008) 
 
Region Hovedstaden – hvordan skal regionen udvikle sig i fremtiden? 
 
Borgerhøring med 167 tilfældigt udvalgte borgere fra regionens 29 kommuner formulerede idéer, forslag og visioner i ”Borgernes Idékatalog”, mens papiret endnu var blankt til 
regionens første udviklingsplan. Især tre temaer var i fokus – miljø, uddannelse og trafik. 
 
Regionens konkrete udkast til udviklingsplan blev et halvt år senere drøftet på tre debatmøder geografisk spredt i regionen – med de samme borgere samt fagfolk og politikere.  
 
 
 
 
 
Fremtidens Sygehuse - Borgertopmøde i Region Syddanmark (2007) 

Regionens fremtidige sygehusstruktur og den fremtidige akutbetjening af regionens borgere blev sat til debat blandt 300 borgere fra hele regionens område. 

"Hvad er kvalitet for borgere i regionen, når vi taler fremtidens sygehuse, og hvad er derfor særligt vigtigt for politikerne at tage med i deres overvejelser?" 
 
"Hvilke konkrete idéer og forslag har regionens borgere til, hvad der kan gøres - også udenfor sundhedsvæsenet – for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region 
Syddanmark? Et sygehusvæsen, borgerne kan føle sig trygge ved". 
 
Borgernes formulerede deres budskaber i ”Borgernes høringssvar” til regionrådets politikere som bidrag til at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag inden der træffes 
beslutning om regionens sygehusplan. 
 

http://www.funchrohmann.dk/lokalt-demokrati/demokratistrategi-i-ballerup-kommune/
http://www.funchrohmann.dk/wp-content/uploads/2013/11/11-eksempler-p%C3%A5-n%C3%A6rdemokrati_Indenrigsministeriet.pdf
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Mere om borgertopmødet 
 
Og her 
 
Regionsrådets opsamling på borgertopmødet (pdf) 
 
 
 
Åbenhed, dialog og borgerinddragelse (2007) 
 
Bidrag til arbejdet i det særlige udvalg om politisk organisering i Region Syddanmark.  
 
Udvalget arbejdede bl.a. med at gøre regionsrådet til en form for ’regionalt parlament’, herunder at omsætte værdien ”Åbenhed, dialog og borgerinddragelse” som politikerne havde 
besluttet som led i den ny regions styrelsesvedtægt. 
 
Mødedeltagelse, oplæg og planlægning af seminar for seminar for udvalgets politikere m.m. 
 
Det politiske udvalgs kommissorium og medlemmer 
 
Oplæg til regionsrådet fra det politiske udvalg (pdf) 
 
Notat om implementering om åbenhed, dialog og borgerinddragelse 
 
 
Åbenhed, dialog og borgerinddragelse (april 2007) 
 
Planlægning af og deltagelse i en uges studietur til Washington, DC, USA i april 
 
Arrangeret på opfordring i kølvandet på kommunalreformen og etableringen af de fem nye regioner. For kommunikationscheferne og –direktørerne i de fem regioner samt fra 
regionernes fællesforening Danske Regioner 
 
Besøg og møder med bl.a.: 
 
- den danske ambassade og ambassadør i Washington 
- den amerikanske kongres 
- Verdensbanken (The World Bank) 
- National League of Cities (organisation for 160.000 byer i hele USA) 
- America Speaks, president Carolyn Luckensmeyer (tidl. rådgiver for Bill Clinton) 
- City Council Washington DC, mayors office 
- DC Youth Advisory Council 
- League of Women Voters 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm222279
http://www.regionsyddanmark.dk/wm222281
http://www.regionsyddanmark.dk/dwn45610
http://www.regionsyddanmark.dk/wm206493
http://www.regionsyddanmark.dk/dwn41816.pdf
http://www.regionsyddanmark.dk/dwn41821.pdf
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Deltagerne på studieturen udarbejdede bl.a. en handlingsplan med forslag til konkrete borgerinddragelses-aktiviteter i Danmark til bestyrelsen i Danske Regioner. Heriblandt 
afholdelse af fælles-regions borgertopmøder, som siden da er gennemført i 2008 og 2011 om fremtidens sundhedsvæsen. 
 
 
 
Gratis offentlig transport? (2006) 
 
Kan indførelse af gratis offentlig transport være et velegnet og rentabelt politisk instrument til at løse de voksende problemer fra trafikken? Vil det kunne flytte bilister over i busser 
og tog og dermed reducere samfundets udgifter til trafik (infrastruktur, trængsel, luftforurening, ulykker etc.)  Hvordan ser regnestykket ud? 
 
En tværfaglig arbejdsgruppe af sagkyndige udformer vurderinger og anbefalinger. Desuden undersøgelse af borgerholdninger til bilisme og virkemidler. 
 
Mere om projektet 
 
 
 
 
 
PRISE – PRIvacy and SEcurity (2006 – 2007) 
 
Om udvikling og brug af sikkerhedsteknologier og borgeres villighed til at give afkald på privatliv for at opnå sikkerhed. EU-finansieret projekt under 6. rammeprogram. I samarbejde 
med partnere i Østrig, Norge og Tyskland. 
 
User & Stakeholder workshop, januar 2007 
 
Øget sikkerhed behøver ikke at gå ud over privatlivets fred. For at kunne beskytte privatsfæren er det vigtigt, at sådanne hensyn inkluderes fra starten, når der udvikles nye 
sikkerhedsteknologier.  PRISE-projektet udviklede en række værktøjer til at vurdere sikkerheds-teknologier og deres indflydelse på privatsfæren. Disse værktøjer skal bl.a. bruges til at 
evaluere ansøgninger til EU's forskningsprogrammer og er foreløbig taget i brug af EU-kommissionens strategigruppe, ESRIF, som bl.a. repræsenterer sikkerhedsindustrien. At kende 
de etiske krav er vigtigt for dem, der fremstiller teknologierne, og det kan betyde konkurrencefordele.  
 
Mere om projektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.funchrohmann.dk/gratis-offentlig-transport/
http://www.prise.oeaw.ac.at/
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Lokalt demokrati (2006 – 07) 
 
Nytårsdag 2007 blev Danmarkskortet ændret - landets 275 kommuner og 14 amter blev med Kommunalreformen til 98 storkommuner og fem regioner. Større kommuner, flere 
opgaver og færre kommunalpolitikere pr. indbygger betyder blandt andet ændringer i vilkårene for det lokale demokrati. 
 
Overdragelsen af nye opgaver til kommunerne skaber ifølge kommunalreformen grundlag for en styrkelse af det lokale demokrati og borgernes deltagelse i den kommunale 
opgaveløsning. 
 
Alle kommuner er forpligtet på at lave en samlet politik for nærdemokrati i kommunen – en demokrati-strategi – hvor politikerne tager aktiv stilling til rammerne for det lokale 
demokrati, formulerer visioner, spilleregler, procedurer, ressourcer etc. 
 
Formålet var at bidrage til kommunernes strategi-arbejde med henblik på at styrke borgernes mulighed for indsigt og indflydelse i rollen som medborgere. En inddragelse af borgere 
der vil kunne kvalificere den politiske debat og beslutninger. 
 
Borgere i den nye Silkeborg Kommune medvirkede på en borgerhøring i at definere hvad "demokrati" er, hvor i de politiske beslutningsprocesser kan borgerne inddrages og hvordan. 
En bredt sammensat arbejdsgruppe af fagfolk har understøttet borgernes arbejde og udarbejdet kataloget om "Lokalt demokrati i praksis", der blev offentliggjort på en stor 
konference i Nyborg for politikere, embedsmænd og andre aktører.  
 
Mere om projekt om lokalt demokrati og om borgerhøring i Silkeborg Kommune 
 
Og om lokal demokrati konference 
 
 
 
Børns miljø og sundhed (2004 - 05) 

En række ting i miljøet har negativ betydning for menneskers sundhed. Børn er en særlig udsat gruppe. Hvad ved vi om miljøfaktorers skadelige indvirkning på børns sundhed? Og 
hvad skal der til for at reducere denne indvirkning fra miljøet?  

Mange kemiske, biologiske og fysiske faktorer udsættes vi for i miljøet – fx i fødevarer, i arbejdslivet, i indeklimaet, i vores fritid. Støj, stråling og partikler i luften er eksempler på 
fysiske miljøfaktorer, der kan påvirke sundheden. Mulige sundhedseffekter kan være fx luftvejssygdomme, astma, allergier, forstyrrelser i nervesystemet, kræft, vuggedød, lav 
fødselsvægt, reduceret lungefunktion, forringelse af immunforsvaret, kredsløbslidelser, lever- og nyreskader, nedsat fertilitet, ringere indlæringsevne etc. 

En arbejdsgruppe af sagkyndige indenfor forskellige fagområder lavede et overblik over den eksisterende viden på en lang række områder om sammenhængen mellem miljø og 
sundhed. Med afsæt heri leverer gruppen en 14 punkts-handlingsplan med bud på hvordan vi konkret kan reducere børns udsættelse for mulige helbredsskader.  

Gruppens rapport ”Bedre miljø for børnene – et oplæg til handling” er et bidrag til regeringens og Folketingets forestående arbejde med at lave en dansk handlingsplan om børns 
sundhed og miljø. 

http://www.funchrohmann.dk/lokalt-demokrati/inspirationskatalog-lokalt-demokrati-i-praksis/
http://www.funchrohmann.dk/lokalt-demokrati/borgerhoring-i-silkeborg-kommune/
http://www.funchrohmann.dk/lokalt-demokrati/konference-lokalt-demokrati-i-praksis/
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Mere om projektet Børns miljø og sundhed 

 
 
Borgerhøring i Gentofte om børn og unge (2004) 

Hvordan sikrer vi 'det gode liv' for børn og unge? Op mod 100 borgere bidrog med vurderinger og anbefalinger en hel lørdag på Gentofte Rådhus. 

Kommunalbestyrelsen i Gentofte efterlyste gode råd fra borgerne til at kunne udforme kommunens kommende Børne- og Ungepolitik.  

 
 
Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet (2004) 
 
Igangsat af regeringen sammen med fem andre pilotprojekter i hhv. Mols Bjerge, Lille Vildmose, Thy, Møn og Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
 
Rådgiver for projektets styregruppe over et år ved udarbejdelse af styregruppens forslag til nationalpark – projektprocesforløb, - borgerinddragelse, involvering af aktører.  
 
Medlemmer af styregruppen var myndigheder, kommunalpolitikere og interessenter (miljø, landbrug, fuglefolk, erhverv, turisme, landdistriktsudvikling…).  
 
Planlægning og gennemførelse af borgerkonference i Vadehavsområdet om styregruppens forslag til nationalpark. 
 
Mere om Nationalpark Vadehavet 
 
 
 
 
Borgerhøringer: Agenda 21 – Farum og Randers kommune (2003) 

En agenda 21-strategi er en plan for, hvordan vi synes en bæredygtig udvikling skal være. Og hvad der skal gøres for at opnå den 

Byrådet i henholdsvis Farum og i Randers kommune ønskede at spørge borgerne i deres kommune til råds om indholdet i kommunens kommende Agenda 21 strategi, der samtidig er  

led i den fremtidige Kommuneplan. 

 
 
 
 
 

http://www.funchrohmann.dk/miljo/boerns-sundhed-og-miljoe/
http://www.danmarksnationalparker.dk/Vadehavet/
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Pris på miljøet? (2003) 

At sætte kroner og øre på miljøet via miljøøkonomiske analyser er et nyt værktøj i miljøpolitikken 

Et borgerpanel vurderede dette værktøj på en såkaldt konsensuskonference efter et længere forløb forud hvor panelet havde sat sig grundigt ind i emnet og formuleret sine egne 
spørgsmål til et ekspertpanel på konferencen.  

Borgerpanelet vurderer i sit slutdokument  anvendeligheden af dette værktøj. Hvad kan politikere og andre beslutningstagere bruge det til? Hvad kan det ikke bruges til? Hvordan 
sikrer man de bedst mulige analyser, hvis sådanne værktøjer skal anvendes? Hvad kan vi acceptere? Hvad kan vi ikke acceptere? 

Kan en miljøindsats betale sig i kroner og øre? Det nye er at det nu er miljøet, der skal prissættes i større omfang end tidligere, som grundlag for at politikerne prioriterer og beslutter 
en indsats – eller beslutter ikke at gøre en indsats. 

 
 
Fremtidens bioteknologier  - muligheder og risici, regeringsudvalg (2001 – 2002) 
 
Medlem af regeringens Genteknologiudvalg som repræsentant for Teknologirådet. Om stamcellekloning, xenotransplantation, genterapi, gendiagnostik af raske. Udvalgets opgave 
var at beskrive de forsknings- og behandlingsmæssige nybrud, redegøre for den faglige baggrund samt foretage en vurdering af teknologiernes sundhedsmæssige og 
samfundsmæssige implikationer. 
 
Genteknologiudvalgets rapport resulterede bl.a. i et lovforslag i 2003 fra regeringen der indebærer at der gives tilladelse til forskning i befrugtede æg, når disse oprindeligt er dannet 
med henblik på fertilitetsbehandling, men ikke længere skal bruges hertil, når formålet er forskning med henblik på at behandle sygdomme. 
 
 
 
BIOSAM – samarbejdsorgan om bioteknologi (1997 – 2004) 
 
Koordinator og sekretariat for BIOSAM. 
 
I 1997 opfordrede Folketinget regeringen til at danne samarbejdet BIO-SAM mellem eksisterende, selvstændige råd for at skabe overblik over den bioteknologiske forskning og for at 
rådgive politikerne.  
 
BIOSAM bestod af Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Det Etiske Råd, Det Dyreetiske Råd, Dyreforsøgstilsynet – Rådet for Dyreforsøg og Teknologirådet, der varetog BIOSAM’s 
sekretariat 
 
BIOSAM gennemførte en lang række aktiviteter om aktuelle bioteknologiske emner, bl.a.: 
 
- Fødevareudbuddet i Danmark 
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- Genmodificerede afgrøder 
- Den digitale patient 
- Screening 
- Skræddersyet medicin 
- Brug af genetiske tests 
- Bæredygtig bioteknologi 
- Forbedring af dyr og mennesker 
- Alternative metoder til dyreforsøg 
 
Mere om BIOSAM's aktiviteter 
 
 
Bæredygtig vækst – hvordan? (2001-2002) 

Hvilken udvikling ønsker vi, hvilke midler skal vi bruge?  

Bidrag til Danmarks deltagelse i Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i december 2002, hvor regeringslederne i tiåret for RIO-mødet samledes omkring temaer 
som nationale strategier og bidrag til bæredygtig udvikling. Danmark spillede som EU-formandskab en særlig rolle forud forud og på selve topmødet. 

Vækst er et udviklingstræk, der kendetegner vores samfund. Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre den vækst bæredygtig, så vi undgår at bringe de kommende generationers liv og 
velfærd i fare, jf.  Brundtland-rapporten fra 1987. 
 
På tre ens borgerhøringer tre lørdage i træk blev borgere spurgt om hvilke udfordringer, de ser i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling - og hvad der bør gøres her og nu for at 
tackle disse udfordringer. I Herning, Odense og Glostrup Kommuner. 
 
Resultaterne fra høringerne er samlet i ét ”Borgernes Idékatalog”, som i maj på Borups Højskole i København blev overrakt til miljøministeren og til alle landets politikere - i 
Folketinget, i amter og i kommuner. 
 
 
 
 
Kørselsafgifter (2000 – 2001) 
 
Skal vi indføre kørselsafgifter i Danmark? Og i givet fald, hvordan skal systemet så indrettes? Det var opgaven for et Borgerpanel af tilfældigt udvalgte borgere fra hele landet på en 
såkaldt konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Som vurderinger og anbefalinger til Folketinget. 
 
Trafikken stiger markant i disse år og det er trafikken i personbiler, der står for den største vækst. I dag (år 2000) har flere end to ud af tre husstande bil og hver tiende husstand har 
to eller flere biler. Trafikvæksten har medført en markant stigning i trængselsproblemerne på vejene i og omkring de større byer. Og luftforurening, ulykker og støj fra biltrafikken 
skaber stadig problemer.  
 

http://www.biosam.dk/biosam/
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Borgerpanelets slutdokument med konklusioner og pointer indgik efterfølgende i kommissoriet for et regeringsnedsat embedsmandsudvalg , der for 21 mill. kr skulle undersøge  en 
indførelse af kørselsafgifter. 
 
 
 
Grøn industri (2000-2001) 

Hvordan kan vi skabe rammerne for virksomheders (frivillige) engagement i at reducere eller stoppe brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier? Kan vi via 
markedsmekanismerne skabe incitamenter til at reducere forbruget ved at styrke den markedsbestemte mulighed for valg og fravalg?  

En tværfaglig arbejdsgruppe  af sagkyndige introducerede alternative løsninger i indsatsen på kemikalieområdet samt i et bredere perspektiv at fremme en bæredygtig 
industriudvikling. 
 
Gruppens rapport blev offentliggjort på konferencen "En ny kemikaliepolitik - på sporet af en grøn industri? i Landstingssalen på Christiansborg. Omdrejningspunktet var 
arbejdsgruppens rapport “Industriens brug af kemikalier - oplæg til strategisk sporskifte i den politiske indsats”. 
 
Med afsæt i arbejdet bad Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg efterfølgende om en folketingshøring som bidrag til det aktuelle politiske arbejde om at udforme en  
kemikaliestrategi for Danmark.  
 
 
 
Genanvendelse (1998) 

- Oplæg til sporskifte i indsatsen på affaldsområdet 

Hvad er det miljø- og ressourcemæssigt mest optimale i forhold til produktets livscyklus - råvare, produktion, forbrug, genbrug, affaldsbehandling… 
 
Danmark har et velfungerende og effektivt affaldsbortskaffelsessystem. Den danske affaldsstrategi er imidlertid kommet til kort på en række punkter. Først og fremmest er det ikke 
lykkedes at gennemføre en effektiv forebyggende indsats. Det ses bl.a. i mængderne af affald, der stiger år for år.  
 
Fastsatte målsætninger for genanvendelse og anden behandling er ikke baseret på helhedsbetragtninger ud fra en samlet miljø- og ressourcevurdering.  
 
Gennemført i samarbejde med en tværfaglig arbejdsgruppe, der leverede vurderinger og anbefalinger i rapporten ”Oplæg til sporskifte i indsatsen på affaldsområdet”. 
 
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg bad efterfølgende om en folketingshøring om miljøstyret affaldspolitik. 
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Drikkevand – rent vand, men hvordan? (1996  + opfølgning i 2011) 
 
Afstemningskonference på Christiansborg som bidrag til debat om hvordan vi sikrer rent drikkevand fremover. Afstemningsform som udvikling af ny metode til inddragelse af 
borgere, politikere og aktører, inspireret af ”Bytinget”, et populært TV-program dengang.   
 
Drikkevandet i Danmark er truet. Både af forurening og af overforbrug. Der er stor uenighed om hvordan forureningen af vores drikkevand skal håndteres - og dermed om, hvordan vi 
sikrer vores drikkevand.  
 
På konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? i november på Christiansborg fremlagde fem vigtige parter hver deres handlingsplan for, hvordan danskerne sikres rent 
drikkevand. Deltagerne på konferencen – de stemmeberettigede - var fordelt med 60 borgere, 60 eksperter og 60 politikere (fra Folketinget, amter og kommuner). 
 
Efter at have fået fremlagt planerne stemte deltagerne på den plan, de fandt var bedst til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Af afstemningen fremgik det hvilken af de fem planer, 
der fik flest stemmer, og hvordan borgere, eksperter og politikere havde stemt. 
 
Mere om landstinget om rent vand og om resultaterne (2011) 
 

 

Høringer for Folketinget 

Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af offentlige, faglige høringer på opfordring af Folketingets udvalg og i samarbejde med oftest et underudvalg fra udvalget. Høringer bl.a som led i 

Folketingets aktuelle lovforberedende arbejde eller aktuelle emner, der kræver politisk stillingtagen. Politikerne er i centrum og stiller spørgsmål til indkaldte eksperter efter et særligt udviklet 

koncept for folketingshøringer. Ordførere fra de politiske partier er ’spørgere’ i et spørgepanel under ledelse af udvalgets formand.  

• Om ændringer i landbrugsloven (2010)    

• Om offentlig forplejning (2005) 

• Om terapeutisk kloning og embryonale stamceller (2000)   

• Om xenotransplantation (2000) 

• Om en dansk kemikaliestrategi (1999)  

•  Om salmonella (1998) 

• Om miljøstyret affaldspolitik (1998) 

• Udledning af næringsstoffer til vandmiljøet (1997) 

• Kloning af dyr (1997) 

http://www.funchrohmann.dk/wp-content/uploads/2013/11/Debatoplaeg_Drikkevand_rent-vand-men-hvordan.pdf
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Informationsmedarbejder (1993-1996) på følgende projekter: 

- Genterapi – hvad kan man, hvad vil vi? 

- Fremtidens arbejde, det hele liv – i lyste af den teknologiske udvikling /  Helhed i Liv og Arbejde 

- Fremtidens Energisystem 

- Teledemokrati 

- Det er kort, men er det godt? Om det elektroniske borgerkort 

- Uvurderede kemiske stoffer 

- Det lysegrønne landbrug 

- Biomasse til energiformål 

- På vej mod intelligent trafik 

- Fremtidens fjernsyn 

- Hvor går grænsen? Om kemiske stoffer i mad og miljø 

- Femern og fremtiden 

- Magt og modeller, om anvendelsen af EDB-modeller som et væsentligt led i politiske beslutningsprocesser.  

- Bilismens fremtid 

- Fremtidens forbrug og miljø 

- Behandling af barnløshed 

- Inddragelse af medarbejdere i miljøstyring 

 

Skribent  og redaktør på en lang liste af publikationer – rapporter, debatoplæg, inspirationskataloger, konferencematerialer, artikler, workshopoplæg og –opsamlinger, nyhedsbreve ”Fra Rådet til Tinget”, 

pressemeddelelser etc. Skribent på Teknologirådets årsberetninger og på bogen ”10 år med Teknologinævnet”, der markerede overgangen i 1995, hvor Teknologinævnet af Folketinget ved lov blev gjort permanent 

og ændrede navn til Teknologirådet. 


