Politik for
borgerinddragelse

Forord
Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by,
hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det
er det, som er på dagsordenen.
Demokrati er og har altid været en selvfølgelighed i Albertslund. Byen har
fra start haft fokus på udvikling af et lokalt demokrati med stor vægt på
at inddrage mange mennesker omkring mange forskellige emner. Albertslund er i særdeleshed blevet bygget af byens borgere, og alle var med til
at tænke tankerne, udforme rammerne og skabe det liv, vi gerne ville have,
at byen rummede. Medborgerskab – og tanke på helheden eller dele af
helheden – var i fokus, og det er det, vi har brug for i dag.
Velfærdssamfundet, som vi kender det, er nemlig under forandring. Vi skal
finde en ny måde at føre det videre på. Der er nye præmisser; rammerne, kompleksiteten og
økonomien er markant ændret. Vi har brug for hinanden til at tegne fremtidens Albertslund.
Den måde at tænke by og borgere på er et opgør med individualiseringen. Og det medfører, at
vi ønsker, at man tager del i fællesskabet - for selv at folde sig ud og give -, og at man er åben
over for, at andre gør det samme. Vi tror på, at alle har en unik ressource at sætte i spil.

Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og
hvor alle tager aktivt del i fællesskabet
Og vi tror på, at når forskellighed mødes og forskellige holdninger, forståelser og tilgange
mødes, er der grobund for at få fat om alle nuancerne, og skabe noget bedre.
Denne politik er et eksempel på hvad en ny form for borgerinddragelse kan føre til, da politikken
er blevet skabt i et innovationsforløb ml. politikere, borgere og administration.
Det er en tilgang, som stiller krav til os alle, da det udfordrer de traditionelle roller, og alle
parter skal være klar til at give slip og lade sig udfordre. Kommunalbestyrelsen vil hvert år
udpege 1-2 projekter, som skal have særlig fokus på borgerinddragelse, og hvert 2. år vil et
inspirations- og erfaringsseminar omkring borgerinddragelse blive afholdt.
Denne politik giver et billede af den fremtid, vi ønsker at være sammen om - det handler om
værdier og holdninger. God arbejdslyst til alle, når politikken skal ud og have et liv. Jeg glæder
mig til, sammen med jer, at skabe byen.
Venlig hilsen
Steen Christiansen,
borgmester
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Hvorfor og hvordan

Proces i udvalget
► Formandsposten er gået på
omgang
► Udvalgsmedlemmerne har
været med til at planlægge og
indholdsudfylde møderne
► Møderne har været et refleksionsrum med frie roller
► Eksterne proceskonsulenter
og faglige oplægsholdere har
inspireret
► Der har været meget fysisk aktivitet i udvalgsrummet – mange
post-it-sedler og papkort er
sat op på væggen, prioriteringsstreger er sat og grupper
har været dannet på kryds og
tværs. .

Kommunerne står over for en række udfordringer, som kræver, at man tænker nyt og tør
gøre noget anderledes. Der er mange igangværende bestræbelser på at gøre borger- og
brugerinddragelse til en innovationsdrivkraft
i kommunerne, og formålet med inddragelse
har ændret sig – det handler ikke længere
udelukkende om en demokratisk tanke, men
også om, hvordan vi i fællesskab finder nye
løsninger og innoverer.
Historisk set er der i Norden en stærk tradition for borgerinddragelse, og Albertslund er
kendt for at være på forkant. I Albertslund
nedsatte kommunalbestyrelsen i foråret
2010 et §17, stk. 4-udvalg, der fik til opgave
at udarbejde en borgerinddragelsespolitik.
Udvalget bestod af seks borgere, seks politikere og tre fra administrationen. Ud over en
række utraditionelle udvalgsmøder har udvalget bl.a. afholdt en teaterworkshop, en
ide-genereringsworkshop for unge i Albertslund og en strategicamp om byens udvikling.
Udvalgsarbejdet har været tilrettelagt anderledes, i troen på at nye rammer og metoder skaber nye tanker og muligheder. Udvalget er blevet inspireret og udfordret, og har
vist, at der kan komme godt gang i den samarbejdsdrevne politikudvikling, hvis man er villig til at arbejde på nye måder.

Erfaringerne fra Albertslund viser, at inddragelse
af borgere i politikinnovation, og forsøg med nye
samarbejdsformer kan blive en vigtig inspirationskilde for udviklingen af nye måder at arbejde med
politik på. Albertslund og denne politik er endnu
engang på forkant
Eva Sørensen, professor RUC
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Politik
Demokrati

Innovation

Information
Borgerinddragelse har mange formål. Al deltagelse
fordrer, at der er grundig og tilgængelig information om planer, beslutninger m.v. samt om borgernes pligter, rettigheder og deltagelsesmuligheder.
Den demokratiske struktur (råd, bestyrelser mv.)
sikrer borgerne indflydelse på politikernes beslutninger ved at videregive holdninger, viden og indsigt
i de forhold beslutningerne vedrører. Her præger
valg, repræsentativitet og høringer.
For at opnå innovation samler forskellige aktører
deres viden og ideer for at bringe nye og overraskende løsninger på banen. Aktørerne inddrages
inden stregerne er tegnet for at identificere problemer, formulere politik og koordinere implementering. Det er relativt selvstændige forløb, hvor der
etableres en samarbejds- og videndelingsproces.
Alle tre deltagelsesmåder er væsentlige at have i
spil, da borgere er forskellige og har lyst til at deltage på forskellig måde, og fordi forskellige kommunale styringsopgaver egner sig til forskellige
former for borgerdeltagelse.

Fremtidens Albertslund skal skabes i fællesskab, og vi har brug for, at alle bidrager. Vi vil
gerne opnå, at vi i fællesskab skaber vores by,
og at vi er på forkant med både udviklingen og
udfordringerne. Vores by skal være præget
af, at vi sammen skaber nye løsninger og
bæredygtig vækst - og borgerinddragelse er
en vej at gå. Vi tror på borgerinddragelse,
fordi vi tror på demokrati, og fordi det skaber
innovation.
• Vi ønsker et samfund, hvor borgeren er
første omdrejningspunkt
• Vi ønsker medborgere, der tager aktivt
ansvar og del i fællesskabet

Innovation udfordrer de vante roller

• Vi mener, at aktivt medborgerskab styrker både fællesskabet og det enkelte
menneske

• Borgere – fra brugere til medborgere

• Vi ved, at byen er et fælles projekt, og alle
har noget at bidrage med

• Politikere – fra suveræne beslutningstagere til metaguvernører
• Forvaltere – i feltet ml. faglighed og
facilitering
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Fremtidens Albertslund
– vores by

• Vi har en ambition om og tro på, at vi i fællesskab kan gøre det bedre hele tiden
• Vi tror på velfærdssamfundet – på en ny
måde

Demokrati - en selvfølgelighed i
Albertslund

Innovation - en forudsætning i
Albertslund

Vi skal gøre borgerne interesserede i at deltage i den demokratiske styre- og livsform og
herigennem skabe engageret og kompetent
borgerdeltagelse. Borgerne skal have mulighed for at få indflydelse på politikernes beslutninger ved at videregive holdninger, viden
og indsigt.

Vi ved, at et samarbejdsdrevet innovationsperspektiv bringer helt nye og overraskende
løsninger på banen. Vi har brug for, at borgerne, politikere, embedsfolk, interesseorganisationer, frivillige foreninger og virksomheder m.fl. samler deres viden og ideer til at
nytænke og udvikle.

• Vi tror på et stærkt nærdemokrati

• Vi vil et nyt udviklingsperspektiv

• Vi har en demokratisk forpligtelse til at
være i dialog med byens borgere

• Vi vil fra form til indhold

• Vi mener, at demokratiske processer skaber fællesskab og sammenhængskraft
• Vi bruger aktivt bestyrelser, råd og nævn
til at kvalificere politiske beslutninger
• Vi ønsker, at borgerne har indflydelse på
de beslutninger, som vedrører dem

• Vi ønsker, at inddragelsen fører til innovation og kvalificerer de politiske visioner og
handlinger
• Vi inddrager tidligt for at identificere
problemer, formulere politik og koordinere
implementering
• Vi ved, at det betyder nye og dynamiske
roller for borgere, politikere og administration, og at vi sammen skal udforske de
roller
• Vi får nye og helt overraskende løsninger
på banen
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Vi kan meget mere i fællesskab, og efter jeg er
gået aktivt ind i borgerinddragelsesprocessen,
føler jeg mig som en større del af byen.
Ditte Kløcker Jepsen, Albertslund

Se videoer på www.albertslund.dk/inddragelse

