
  



FÆLLES OM ALBERTSLUND  

FORORD  
  

”Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer først, 
og hvor vi vil noget med hinanden. Vi tror på, at et stærkt fællesskab er forudsætningen for, at det enkelte 
individ kan udfolde sit fulde livspotentiale.”  
  

Sådan står der i Albertslund Kommunes vision og strategi: En by for børnene, det grønne og fællesskabet. 

Politikken ”Fælles om Albertslund” sætter fokus på kommunen som et fællesskab, hvor vi - borgere, 

kommunale medarbejdere og politikere - vil noget med hinanden og hvor alle byens borgere kan deltage i 

byens små og store fællesskaber.   

  

Fælles om Albertslund, er en politik for albertslundere og af albertslundere. I processen har byens borgere sat 

retning på politikken og delt deres drømme om, hvad vi skal med hinanden og hvad der skal til, for at vi kan 

lykkes. Politikken er udviklet i en inddragende proces, hvor politikkens værdier om medborgerskab, fællesskab 

og ligeværdig deltagelse har været i højsædet. Her har byens borgere været med i udviklingen hele vejen, og 

løbende fået at vide, hvad deres bidrag og deltagelse har resulteret i.  

  

Politikken viser vejen for, hvordan vi som kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om 

at udvikle byens fremtid. Den fordrer et fælles ansvar, hvor byens borgere, uanset etnicitet, køn, seksualitet, 

handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser, deltager i udviklingen af byen, ligesom politikere og 
kommunale medarbejdere medvirker til at gøre deltagelse lettere.   

  

Således sætter politikken retning for kommunens aktiviteter. Albertslund Kommune forpligter sig på, at tænke 

fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse ind i vores daglige arbejde, i fremtidige politikker og 

projekter.   

  

Værdier som fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse kommer nemlig ikke af sig selv, men bliver 

skabt i møderne mellem byens borgere, medarbejdere og politikere. Hvis vi skal lykkes med fortsat at have en 
by, hvor alle har mulighed for at deltage aktivt i fællesskaberne og i demokratiet, er det essentielt at vi alle gør 

en indsats.  

  

God fornøjelse med læsningen og det fremtidige arbejde.  

  

Bedste hilsner  

Borgmester, Steen Christiansen og Formand for Temaudvalget, Kenni Flink  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       VORES VISION – ET FÆLLES VI 
 

Albertslund er kendetegnet ved aktive 

medborgere, der bidrager med idéer til, hvordan 

vores by kan udvikle sig, og energi til at føre det 

ud i virkeligheden. Byens udfordringer kan kun 

løses ved at vi samarbejder med byens borgere, 

virksomheder, foreninger, frivillige og 

fællesskaber. Derfor danner politikken rammerne 

for, hvordan vi, borgere, politikere og kommunale 

medarbejdere, kan være fælles om at udvikle 
vores by; Albertslund.   

  

Politikken er en erkendelse af, at Albertslund er en 

mangfoldig by, som rummer mange små og store 

fællesskaber. I vores by bor og lever borgere i alle 

aldre, borgere med mere end 100 forskellige 

nationaliteter, borgere med forskellig livsstil og 

baggrund. Byens mangfoldighed skal i endnu 

højere grad sættes i spil, når vi udvikler vores 
fælles by.    

  

Med politikken ”Fælles om Albertslund” går vi fra 

at tale om integration til at tale om 

medborgerskab. Medborgerskabet er båret af, at 

alle albertslundere bringer deres viden og erfaring 

fra uddannelse, job og fællesskaber, ligeværdigt i 

spil i udviklingen af byen. Vi vil arbejde for, at alle 

byens borgere kan bidrage til et fælles 
Albertslund.   

  

Vi er fælles om Albertslund, når politikere og 

borgere mødes om byens fremtid på 

borgermøder, når borgere engagerer sig i 

bestyrelseslivet, boligområdet, foreningslivet, 

sportsklubben, deltager i høringssvar og stiller 

borgerforslag. Vi er fælles om byen, når 

virksomheder skaber arbejdspladser og 

engagerer sig i at hjælpe borgere i arbejde eller 

har skoleklasser på besøg, for at vise de mange 

jobmuligheder, som byen rummer. Vi er fælles om 

byen når vi udvikler boligområder med parker, 

naturområder og et rigt dyre- og planteliv, som gør 

det attraktivt at mødes i byens grønne omgivelser.  

  

Vi er også fælles om Albertslund og byens 

udvikling, når vi møder hinanden i helt almindelige 

hverdagssituationer. I mødet mellem forælder og 

personale i daginstitutionen, i mødet med naboen i 

boligområdet eller i første møde med et nyt ansigt i 

Albertslund.   

  

Måden vi møder hinanden på i hverdagen, er med 

til at forme byens DNA.  

  

Visionen med politikken er derfor at vi møder 

hinanden i et fælles vi, frem for i et ”dem” og et ”os”. 

Vi skal fortsat være et åbent, sammenhængende 

og rummeligt lokalsamfund. Det stiller krav til at vi 

alle bidrager med dét, vi hver især kan, og samtidig 

giver plads til at andre kan det samme. Når vi 
bidrager til og deltager i byens udvikling, gør vi det 

ud fra et sæt af demokratiske spilleregler om 

accept, tolerance, ligeværd og respekt. Det 

kommer til udtryk ved at vi - borgere, politikere og 

kommunale medarbejdere - møder hinanden ud fra 

et fælles værdigrundlag i hverdagen: 

 

• Alle albertslundere mødes som individuelle personer med individuelle livsforløb, erfaringer, værdier 

og kompetencer.   

  

• Alle albertslundere deltager og indgår så vidt muligt på eget initiativ i demokratiske sammenhænge, 

tager ansvar for eget liv og deltager i fællesskabet. Byens politikere og kommunale medarbejdere 

medvirker til at gøre deltagelse for alle lettere.  

  

• Alle børn og unge i Albertslund dannes til at være aktive medborgere gennem deltagelse i 
fællesskaber, uddannelse, job og demokrati.  

  

• Alle albertslundere accepterer religions- og ytringsfrihed, samt udviser åbenhed og forståelse for 

medborgere uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og 
interesser.  

  

• Alle albertslundere udviser rummelighed overfor medborgere, med en anden baggrund og holdning 

end ens egen.  

  



• Alle albertslundere anerkendes for og udvikler sine individuelle kompetencer, evner og erfaringer som 

medborgere i byen ved at deltage i det lokale fællesskab.  

  

• Oplysning - herunder folkeoplysning – og oplevelsen af tilhørsforhold er grundlaget for borgernes 

deltagelse i byens fællesskab.  

 

 

 

 

VORES MISSION – LIGE RET OG 
MULIGHEDER FOR DELTAGELSE 

 
 
Vi vil arbejde for, at byens mangfoldighed bliver en styrke, og at alle albertslundere kan deltage som 
medskabere af byen. Det kræver, at vi skaber lige ret og mulighed for deltagelse, så de mangfoldige 
perspektiver, evner og ressourcer, som byen rummer, kan bringes i spil, når vi sammen skal skabe den bedste 
udgave af Albertslund.   
  

Byen rummer albertslundere, der har sociale og økonomiske udfordringer, albertslundere, der er ensomme, 
har sprogproblemer eller fysiske begrænsninger. Det er udfordringer, som gør det svært for den enkelte at 
udfylde sin deltagelse i byens demokratiske liv og fællesskaber, og derigennem udfolde sit fulde livspotentiale.  
  

Som borger, forening, kommunal medarbejder, virksomhed og politiker har vi alle en opgave i at rumme og 
arbejde for en repræsentation af udsatte borgere i udviklingen af en bedre by. Det er en vigtig, men ikke 
nødvendigvis let opgave. Derfor skal vi gå foran i arbejdet, så alle byens borgere kan deltage i udviklingen af 
byen.   
  

Politikkens mission er delt i to indsatsområder og handler om, at vi i Albertslund skal skabe mulighederne for 
at alle kan;   
  

1) deltage ligeværdigt i byens mangfoldige fællesskaber,    
  

2) deltage i eller blive repræsenteret i det demokratiske liv.   
  

Samtidig har vi gensidigt en forpligtelse til og ansvar for, at bruge vores muligheder, både på eget initiativ og 

når der åbnes og inviteres til deltagelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HVORDAN KAN DU DELTAGE? 
 

Når vi skal være fælles om Albertslund, fordrer det at alle byens borgere deltager. Der skal være plads til at 

deltage forskelligt, ud fra de muligheder, som den enkelte har. Alt efter interesser, ressourcer og evner. Enhver 

form for deltagelse der bidrager til fællesskabet, er værdifuldt. Når der er plads til alle former for deltagelse, 

møder du nye mennesker, du ikke kender i forvejen, du får nye perspektiver og kendskab til andre kulturer, 

baggrunde og historier. Du er med andre ord med til at skabe et fælles Albertslund, når du deltager.  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELTAGELSE I MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER 
  

DELTAGELSE I MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER ER MED TIL AT SKABE MEDBORGERE, 

SOM MØDER HINANDEN LIGEVÆRDIGT OG ENGAGERER SIG I BYENS FREMTID. DET ER 

AFGØRENDE FOR AT VI KAN UDVIKLE DEN BEDSTE UDGAVE AF ALBERTSLUND - FOR  ALLE 

ALBERTSLUNDERE. 

 

 

I Albertslund har vi en stærk samhørighed og en stor identitetsfølelse ved at være albertslunder. Den 

samhørighed og identitetsfølelse er afgørende for, at byens borgere engagerer sig i byens fællesskaber og er 

fælles om byens udvikling.   

  

Et stærkt tilhørsforhold betyder, at man vil byen og sine medborgere det bedste. I Albertslund skal der være 

fællesskaber for enhver borger, uanset evner, ressourcer og kompetencer. Deltagelse i fællesskaber giver 

tryghed for den enkelte, en følelse af tilhørsforhold og reducerer ensomhed. Deltagelse er med til at udvikle 

aktive medborgere med lyst og mod på at indgå i samfundet. Deltagelse medvirker til at udsatte borgere bliver 

repræsenteret i udviklingen af byen. Som borgere, kommunale medarbejdere og politikere skal vi derfor værne 

om byens stærke fællesskaber.  

  

Stærke fællesskaber kan komme til at lukke sig om sig selv. Man mødes med dem, der bor i samme 

boligområde, man spiller fodbold eller bridge med dem på ens egen alder, og spiser med dem, der spiser det 

samme mad som en selv.   

 

Det skal også være naturligt at mødes på tværs af fællesskaber og samarbejde med dem, der samles om 

den samme interesse i den anden ende af byen.   

  

Her samles vi allerede på tværs af vores daglige fællesskaber, når f.eks. borgere, foreninger, politikere og 

kommunale medarbejdere mødes om grønne aktiviteter til Grøn dag, til børnefestugen, når der afholdes 

markedsdage i boligområderne, eller når der samarbejdes om brugen af fælles faciliteter på stadion og i 

Sundhedshuset.   

  

Vi kan blive endnu bedre til at bygge bro mellem mennesker og fællesskaber i byen. Det øger byens 

sammenhængskraft, skaber større forståelse mellem mennesker og gør det muligt at finde på nye løsninger 
og idéer sammen.   

  

Det stiller krav til, at alle albertslundere vil hinanden og påtager sig en gensidig forpligtigelse til at skabe plads 

til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaberne og i byen. 

 

 

 

INDSATS  
Vi vil skabe rammerne for, at alle albertslundere kan deltage ligeværdigt i mangfoldige fællesskaber 

samt igangsætte borgerdrevne idéer til mangfoldige fællesskaber.  

 

• Vi vil gøre det lettere for borgere, frivillige og foreninger at igangsætte initiativer og arrangementer, 

som samler på tværs. Ved bl.a. at gøre det mere overskueligt og mindre tidskrævende for den enkelte 

borger og grupper at igangsætte og finde økonomi til initiativer og arrangementer.  

  

• Vi kommunikerer om aktiviteter og arrangementer i byen, samt medvirke til at borgere kan 

kommunikere borgerdrevne aktiviteter, initiativer og arrangementer til hinanden.   

  

• Vi skaber forudsætninger for, at borgere kan mødes digitalt og fysisk om interesser, som samler 

albertslundere på tværs af fællesskaber.   



  

• Vi finder veje til at alle albertslundere kan deltage i fællesskabet, med et særligt fokus på børnene.  

  

• Vi gør det nemmere at mødes om  fællesskabende aktiviteter i byrum og naturen, gennem indretning, 

oplysning og formidling.  

  

• Vi arbejder for at skabe fælles aktiviteter mellem borgere, foreninger, boligområder og frivillige ved at 

hjælpe med at skabe relationer og netværk mellem dem, der vil de samme ting i byen.  
 

• Vi deler de gode historier om Albertslund, med henblik på at skabe en fælles fortælling om byen,  som 

stemmer overens med den oplevelse, som byens borgere har.    

Indsatserne er udarbejdet på baggrund af albertslunderes forslag til, hvordan vi skaber muligheder for 

at deltage i og skabe mangfoldige fællesskaber. Albertslundere har bl.a. foreslået:



 

 

DELTAGELSE I DET DEMOKRATISKE LIV 
 

Når vi – borgere, politikere og kommunale medarbejdere – mødes i det demokratiske liv, 

bliver byens forskellighed og mangfoldighed en drivkraft for nye idéer og bedre løsninger. 

Derfor ønsker vi at alle albertslundere kan deltage i demokratiet. 
 

I Albertslund tror vi på demokratiet - og vi udvikler 

løsninger på byens udfordringer sammen. Vi vil 

sammen forny os i dagligdagen og i fællesskab 

sætte retningen for vores by. Det kan vi ved at 

styrke og udvikle de demokratiske processer, så 

flest mulige albertslundere kan deltage i det 

demokratiske liv.   

  

I Albertslund er det ikke nyt for politikere, 

kommunale medarbejdere og borgere at mødes 

om vores fælles udfordringer i det demokratiske 

liv. Det gør vi bl.a., når vi mødes til borgermøder, 

i høringsprocesser og om borgerforslag. Når vi  

mødes i politiske råd og udvalg eller i kommunens 

netværk, som er sat i verden for at skabe 

velfærdsløsninger og fornyelse i byen. Vi er også 

fælles om at indrette vores hverdag, når vi mødes 

i bestyrelser, elevråd og boligområder for at finde 

løsninger på dét, der er nært for den enkelte.   

  

Vi er en kommune, som er foran på at skabe nye 

idéer og politiske løsninger i samarbejde med 

hinanden. Det er noget, vi står på og vil styrke 

med politikken. Vi lytter, fornyer og udvikler os 

sammen.  

 

Vi – borgere, politikere, kommunale 

medarbejdere, virksomheder og frivillige – har 

brug for hinanden 

for at løse byens udfordringer. Når vi er flere om 

at finde nye løsninger og svar på de udfordringer, 

vi som samfund og by står overfor, får vi flere 

perspektiver med. Når alle har mulighed for at 

blive hørt, får vi en nuanceret problemforståelse, 

mere viden, større idérigdom og kreativitet samt 

bedre mulighed for at finde gode løsninger, hvor 

vi løfter udfordringerne sammen – med de 

forudsætninger og ressourcer vi hver især har.   

  

Som medborger i byen indgår man i det 

demokratiske liv, med en accept og respekt af 

forskellighed, samt med et ønske om at finde den 

bedste løsning for alle byens borgere.   

  

Alle albertslundere skal ikke interessere sig for alt, 

der vedrører byen, men alle skal kunne bidrage 

ligeværdigt og vide hvordan, når lysten for at 

engagere sig melder sig. Vi ønsker at det bliver 

naturligt for borgere i Albertslund, at bidrage til 

fællesskabet og være med til at skabe egen og 

andres hverdag.   

  

Samtidig kræver det, at byens politikere og 

kommunale medarbejdere giver plads til, at byens 

borgere er medskabere med ret til og ansvar for at 

udvikle vores by dér, hvor det er vigtigt for den 

enkelte borger. Det gælder f.eks. i dagtilbud, på 

skoler, i hjemmeplejen, på plejecentret samt i 

boligområderne, erhvervslivet, naturen og miljøet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDSATS  
  

Vi vil skabe rammerne for, at alle albertslundere kan deltage i det demokratiske liv og have 

indflydelse på byens udvikling.   

  

• Vi lytter og tager de perspektiver, som byens borgere bidrager med, alvorligt. Bl.a. ved at invitere ind 
til (og komme ud til) dialog og samarbejde - også med de borgere, som ikke tager ordet selv.   

  

• Vi arbejder for at det bliver lettere at bidrage med sit perspektiv og repræsentere andre i det 

demokratiske liv, ved at tilbyde forskelligartede deltagelsesmuligheder og så vidt muligt tage hensyn 

til arbejdstider i demokratiske processer.  

  

• Vi medvirker til, at borgere kan gøre idé til virkelighed, ved at finde måder hvorpå vi kan hjælpe borgere 

med at igangsætte og realisere borgerdrevne idéer og forslag.   

  

• Vi vil gøre det meningsfuldt for byens borgere at engagere sig i det demokratiske liv, ved at formidle 

resultaterne af deltagelse.   

  

• Vi arbejder for at byens politikere og borgere kan mødes digitalt og fysisk for at drøfte forskellige 

udfordringer, muligheder og interesser.   

  

  

Indsatserne er udarbejdet på baggrund af albertslundernes forslag til, hvordan vi skaber muligheder 

for at deltage i det demokratiske liv. Albertslundere har bl.a. foreslået:  

 

 

 

 

 

 


